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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Головною метою лекції є оволодіння знаннями та вміннями щодо 

визначення можливості відновлення життя, забезпечення прохідності верхніх 

дихальних шляхів, методики проведення штучної вентиляції легень, 

найпростіших методів видалення твердих та рідких сторонніх тіл з верхніх 

дихальних шляхів. 

 

ВСТУП 

Долікарська допомога при невідкладних станах – це комплекс термінових 

заходів при нещасних випадках, отруєннях або раптових захворюваннях при 

наданні першої допомоги, перш за все, необхідно звільнити потерпілого із 
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обстановки яка викликала нещасний випадок: звільнення  з-під машини, 

припинення дії електричного струму, винести з приміщення, заповненого 

чадним  при наданні першої медичної допомоги при невідкладних станах  перш 

за все необхідно вернути увагу на загальний стан потерпілого, вияснити 

причину його порушень і вжити заходи щодо їх усунення, останні полягають, в 

основному, в зупинці кровотечі, приведення в сознання при обмороці, допомозі 

при порушеннях дихання, серцево-судинної  діяльності при клінічної смерті. 

 
 

І. ЕТАПИ ВМИРАННЯ ОРГАНІЗМУ. ДІАГНОСТИКА КЛІНІЧНОЇ ТА 

БІОЛОГІЧНОЇ СМЕРТІ 

Повноцінне відновлення життєвих функцій постраждалого можливе 

тільки за умови своєчасного і технічно правильного проведення реанімаційних 

заходів. 

Реаніматологія (лат. re – знову, animate – оживляти) – медична наука, 

що вивчає закономірності згасання життєвих функцій організму, методи їх 

активного відновлення і тривалого підтримання, а також заходи 

профілактики розвитку термінальних станів. 

Реаніматолог – лікар, який володіє практичними навичками реанімації і 

теоретичними основами реаніматології. 

Реаніматор – будь-яка людина, що здійснює реанімацію. 

Кожна доросла людина повинна володіти методами реанімації на 

місці події! Діти з 10 років можуть надати повноцінну допомогу дорослим. 

Реанімація забезпечує найбільший ефект у випадках раптової смерті. 

Реанімація неефективна для хворих, життєві сили яких вичерпані через 

попереднє невиліковне захворювання, зупинки діяльності життєво важливого 

органа. 

Реанімація – комплекс лікувальних заходів, спрямованих на відновлення 

життєво важливих функцій у разі зупинки кровообігу і дихання. 

Інтенсивна терапія – комплекс лікувальних заходів, спрямованих на нормалізацію 

порушених життєво важливих функцій організму. 

Фактор часу – основа реанімації. 

Термінальні стани: 

Вмирання (процес згасання функцій організму) являє собою пригнічення 

функцій і систем організму з можливістю відновлення життя. 

Життя загасає поступово. Відомо кілька етапів вмирання, останнім із яких є 

клінічна смерть. 

Клінічна смерть. Перехідний період між життям і смертю. Починається з 

моменту припинення функцій центральної нервової системи, кровообігу і 

дихання. 

Тривалість клінічної смерті – до 3-4 хвилин у звичайних умовах! 

У разі клінічної смерті необхідно, не втрачаючи часу, проводити реанімацію. 

Це може врятувати постраждалого! 

У стані клінічної смерті повноцінно відновити життя людини ще можливо! 

Соціальна смерть – частково оборотний стан, що характеризується втратою 
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функції кори головного мозку при збереженні вегетативних функцій.  

При загибелі всіх тканин організму настає біологічна смерть.  

Ознаки біологічної смерті: 

1) трупні плями (з’являються через 1-2 години після смерті, 

мають синьо-багряний колір); 

2) трупне задубіння; 

3) розм’якшення очних яблук; 

4) сухість роговиці. 

Прогноз реанімації найбільш сприятливий у разі первинної зупинки 

дихання. При первинному ураженні мозку клінічна смерть настає швидше, а 

успіх реанімаційних заходів залежить від характеру ушкодження головного 

мозку. 

Головні ознаки клінічної смерті: 

1. Відсутність пульсу на сонних артеріях. 

2. Відсутність самостійного дихання. 

3. Розширення зіниць (зіниці розширюються через 40-60 секунд після 

зупинки серця). 

Додаткові ознаки клінічної смерті.: 

1. Непритомність. 

2. Блідість або ціаноз (посиніння) шкіри.  

3. Арефлексія (відсутність рефлексів), адинамія (відсутність рухів). 

На встановлення діагнозу клінічної смерті має витрачатися не більше 

7-10 секунд. Реанімаційні заходи повинні починатися вже за наявності двох 

ознак клінічної смерті. 

Реанімація неефективна у разі непрохідності дихальних шляхів. 

Причини непрохідності дихальних шляхів: 

1) потрапляння в трахею і бронхи сторонніх тіл (рідких і твердих); 

2) механічне здавлення гортані; 

3) набряк гортані і глотки; 

4) спазм голосових зв’язок (ларингоспазм); 

5) ушкодження голосових зв’язок; 

6) западання кореня язика, набряк під’язикового простору; 

7) пухлини гортані і носоглотки. 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

Таким чином повноцінне відновлення життєвих функцій постраждалого 

можливе тільки за умови своєчасного і технічно правильного проведення 

реанімаційних заходів. Кожна доросла людина повинна володіти методами 

реанімації на місці події! Діти з 10 років можуть надати повноцінну допомогу 

дорослим. 

Реанімація забезпечує найбільший ефект у випадках раптової смерті. 

Реанімація неефективна для хворих, життєві сили яких вичерпані через 

попереднє невиліковне захворювання, зупинки діяльності життєво важливого 

органа. 
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II.  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОХІДНОСТІ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ 

Навіть за відсутності сторонніх тіл анатомічні утворення 

ротоглотки – язик, м'яке небо, надгортанник – перешкоджають 

проходженню повітря у трахею. 

У коматозних станах, коли голова схиляється вперед, розслаблені м’язи 

язика та шиї не можуть підняти корінь язика над задньою стінкою глотки. Для 

того, щоб утримувати язик у правильному положенні, здійснюють так званий 

потрійний прийом (рис. 1). 

Потрійний прийом для забезпечення прохідності дихальних шляхів: 

1) відкинути голову потерпілого максимально назад; 

2) випнути потерпілому нижню щелепу; 

3) відкрити потерпілому рота. 

1. Відкидання голови роблять, сидячи навколішки збоку від постраждалого, 

якого вкладають у горизонтальному положенні на тверду рівну поверхню. 

Якщо хворий лежить на м’якій постелі, слід під грудну клітину підкласти 

твердий щит. Одна рука реаніматора (однойменна тій половині тіла, у якої 

розташувався рятувальник) підводиться під шию постраждалого, а друга – 

покладена на лоб, і її зусиллям робиться відкидання. 

Якщо є можливість, то під шию і плечі підкладають валик (подушка, 

простирадло, рушник та ін., згорнуті в тугий валик). 

При травмі голови, шийного відділу хребта голову, шию і грудну 

клітину утримують в одній площині, щоб не завдати додаткову травму 

мозку. 

2. Випинання нижньої щелепи. 

Стоячи позаду постраждалого, підхоплюють висхідну гілку нижньої 

щелепи вказівним, середнім і безіменним пальцями обох рук, великі пальці при 

цьому впираються в підборіддя. Нижню щелепу виводять уперед настільки, 

щоб верхні і нижні зуби були в одній площині. Процедура ця хвороблива і 

дозволяє ще раз визначити глибину коматозного стану хворого.  

3. Для відкривання рота можна використовувати три засоби: 

1) за допомогою схрещених пальців. Реаніматор стає біля головного кінця 

або збоку, уводить вказівній палець у кут рота постраждалого і натискає в 

напрямку, протилежному верхнім зубам. Поруч із вказівним знаходиться 

великий палець, що просувається в напрямку до верхніх зубів і швидко 

відчиняє рот; 

2) прийом “палець за зубами”. Вводять вказівний палець між щокою і 

зубами і вклинюють кінчик за останній корінний зуб. 

3. Прийом піднімання язика і щелепи. Вводять великий палець у рот і 

глотку хворого й одночасно його кінчиком піднімають корінь язика. Іншими 

пальцями захоплюють нижню щелепу в ділянці підборіддя і висувають її 

вперед. 

Найпростіші методи видалення твердих і рідких сторонніх тіл з 

верхніх дихальних шляхів. 

Методи видалення сторонніх тіл з ротової порожнини. Тверді сторонні 
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тіла з ротової порожнини видаляють двома пальцями, як пінцетом, або 

підручними засобами: серветкою, косинкою, рушником, якими огортають 

пальці і вводять їх у ротову порожнину. 

Видалення різного роду рідини, що потрапила у дихальні шляхи, 

проводиться переважно за рахунок створення дренажного положення 

постраждалому. При утопленні, попаданні вмісту шлунка у дихальні шляхи, 

дорослого вкладають так, щоб голова тіла була нижче за ноги на 30-40
о
. Для 

цього можна скористатися нерівностями ґрунту, або вирити у піску ямку, куди 

нахилити голову постраждалого. У маленьких дітей дренаж можна здійснити, 

піднявши їх за ніжки вниз головою. 

Методи видалення сторонніх тіл із гортані. 

Видаляти стороннє тіло з гортані можна кількома прийомами, суть яких 

полягає в різкому підвищенні внутрілегеневого тиску і виділенні додатково з 

легень 0,35-0,94 л повітря, з яким і виноситься стороннє тіло. 

1) удар по спині. Реаніматор робить 3-4 побивання основою долоні в 

міжлопаточній ділянці по хребту, друга рука розташована на грудині); 

2) метод стиску грудної клітини. Реаніматор підходить ззаду до 

постраждалого й охоплює його груди двома руками на рівні нижньої третини 

грудей, потім проводить 4 енергійних стиски грудної клітини (на себе); 

3) метод стиску живота. Постраждалий лежить, реаніматор стає збоку й 

одну руку, стиснув у кулак, уводить в епігастральну ділянку у напрямку 

діафрагми (не натискаючи на хребет), потім робить удар кулаком другої руки 

по першій. Інший варіант цього прийому полягає в різкому стисканні верхніх 

відділів живота двома руками із захопленням тулуба постраждалого нижче 

мечоподібного паростка. 

Такі ж методи можна застосовувати при ларингоспазмі (спазм голосових 

зв’язок). Ефективність цих методів залежить від розміру і форми стороннього 

тіла, а також його місцезнаходження. Абсолютний успіх вони не забезпечують. 

Здавлення живота не слід робити дітям і вагітним! 

 ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ: 

У коматозних станах, коли голова схиляється вперед, розслаблені м’язи 

язика та шиї не можуть підняти корінь язика над задньою стінкою глотки. Для 

того, щоб утримувати язик у правильному положенні, здійснюють так званий 

потрійний прийом.  

Якщо є можливість, то під шию і плечі підкладають валик (подушка, 

простирадло, рушник та ін., згорнуті в тугий валик). 

При травмі голови, шийного відділу хребта голову, шию і грудну клітину 

утримують в одній площині, щоб не завдати додаткову травму мозку. 

 

III. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ШТУЧНОГО ДИХАННЯ 

Штучна вентиляція легень 

Переконавшись, що дихальні шляхи вільні, реаніматор робить глибокий 

вдих, потім щільно притискається своїми губами до відкритого рота 

постраждалого і вдуває своє повітря в його легені (рис. 2). Ніс людини, яку 
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оживляють, при цьому закривається пальцями або щокою рятувальника, котрий 

одночасно стежить за рухами грудної клітини потерпілого. Для створення 

позитивного тиску наприкінці видиху і кращого розправлення альвеол, 

використовують метод сходової вентиляції: під час перших кількох вдихів, 

повторні вдихи роблять до завершення пасивного видиху постраждалого. 

На початку реанімації завжди роблять підряд 3-5 глибоких вдихів, а потім 

переходять на ритм: 1 подих через 5 сек., тобто 12 подихів за 1 хв., у дітей – 

24-30. 

Під час застосування такого методу повітря може потрапити у шлунок, що 

визначають за здуттям епігастральної ділянки. Можна обережно надавити 

долонею на епігастральну ділянку і видалити повітря. Для попередження 

регургітації (пасивного затікання вмісту шлунка в ротову порожнину) 

застосовують прийом Селліка. Він полягає в натисненні на трахею в ділянці 

перстоневидного хряща в напрямку до хребта (перекривається просвіток 

стравоходу). 

При травмах щелепи, обличчя, ушкодженнях у ротовій порожнині слід 

проводити штучну вентиляцію легень, вдуваючи повітря в ніс постраждалого, 

а рот закривши пальцями рук. 

Для оживлення новонароджених і грудних дітей штучну вентиляцію 

легень проводять, охоплюючи губами рот і ніс постраждалого, вдуваючи 

мінімальну кількість повітря. 

 

Обсяг повітря, необхідний для адекватної штучної вентиляції методом 

―рот у рот‖ і ―рот у ніс‖: 

 дорослому – 1-1,5 л  

 дитині 10 років – 0,5-1,0 л  

 новонародженому – 0,05-0,08 л  

Переваги експіраторних методів штучної вентиляції легень: 

1) вдих у постраждалого відбувається активно, оскільки повітря в його 

легені нагнічується із дихальних шляхів реаніматора під тиском у 2-3 рази 

більше за нормальний; 

2) розтяг альвеол при вдиху стимулює через рецептори інспіраторний 

(дихальний центр) центр (рефлекс Геринга – Брайера); 

3) вміст повітря, що надходить у легені, забезпечує достатню оксігенацію 

(насичення О2) крові постраждалого. 

Повітря, видихуване реаніматором, складається з трьох порцій: 

перша порція – повітря ротової порожнини, що відповідає за складом 

атмосферному (кисень – 20,9%, вуглекислота – 0,04 %); 

друга порція – повітря анатомічного мертвого простору за вмістом є 

проміжним між атмосферним і альвеолярним; 

третя порція – альвеолярне повітря (кисень – 16 %., вуглекислота – 4%). 

До недоліків методу слід віднести: можливість регургітації, естетичну 

недосконалість і стомлення, можливість знепритомніння реаніматора у разі 

зниження вмісту вуглекислоти. 
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Основна ознака ефективності штучної вентиляції легень: рух грудної 

клітини на вдиху і видиху. 

 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 

Після звільнення дихальних шляхів від сторонніх предметів, реаніматор 

робить глибокий вдих, потім щільно притискається своїми губами до відкритого 

рота постраждалого і вдуває своє повітря в його легені. Ніс людини, яку 

оживляють, при цьому закривається пальцями або щокою рятувальника, котрий 

одночасно стежить за рухами грудної клітини потерпілого. Для створення 

позитивного тиску наприкінці видиху і кращого розправлення альвеол, 

використовують метод сходової вентиляції: під час перших кількох вдихів, 

повторні вдихи роблять до завершення пасивного видиху постраждалого. 

На початку реанімації завжди роблять підряд 3-5 глибоких вдихів, а потім 

переходять на ритм: 1 подих через 5 сек., тобто 12 подихів за 1 хв., у дітей – 24-

30. 

 

IV.  МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ШТУЧНОГО МАСАЖУ СЕРЦЯ 

Непрямий масаж серця. Проводять на місці події негайно після 

діагностики клінічної смерті, чергуючи його зі штучною вентиляцією легень у 

такій послідовності. 

– один реаніматор – два вдування, потім 15 надавлювань на грудину;  

– два реаніматора – одне вдування, потім 5 надавлювань на грудину. 

Методика проведення масажу серця: 

1. Стати збоку від постраждалого на коліна, потім покласти кисть однієї 

руки на межі нижньої і середньої третини грудини, кисть другої руки – зверху, 

(для збільшення натиску) (рис. 3). 

2. Пальці рук підняті над поверхнею грудини і розташовуються паралельно 

ребрам. 

3. Руки в ліктях не згинати. 

4. Застосовуючи зусилля всього тіла, притиснути грудину до хребта на    4-

5 см, у дітей – 3-4 см, у грудних дітей – 2-3 см. 

5. Зафіксувати грудину в цьому положенні на 0,5 сек. 

6. Потім швидко відпустити і знову затримати руки на 0,5 сек., не 

знімаючи їх з грудини.  

7. Стискувати грудину потрібно з такою силою, щоб викликати штучну 

пульсову хвилю на сонній артерії. 

Правильний ритм можна встановити, провівши рахунок 1–1000 (один-

тисяча), 2-1000, 3-1000 і т.д. Якщо реаніматори повинні помінятися місцями, то 

на рахунок три – знову – раз реаніматор припиняє масаж і передає цю функцію 

другому реаніматору, що проводить наступні 2 масажі, а перший – переходить 

на вентиляцію легень. 

Зовнішній масаж серця забезпечує близько 30% належного серцевого 

викиду, що достатньо для підтримання мінімального рівня кровообігу в 

життєво важливих органах. 
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Ознака ефективності масажу серця: наявність пульсової хвилі на 

периферійних судинах. 

Якщо реанімаційні заходи початі своєчасно і здійснюються правильно, то 

обов'язково повинні з'явитися ознаки їхньої ефективності: 

Ознаки ефективності реанімаційних заходів: 

1) звуження зіниць; 

2) зміна кольору шкіри і слизової оболонки,  (рожевість, зменшення 

ціанозу);   

3) наявність пульсової хвилі на периферійних і центральних артеріях; 

4) артеріальний тиск 70-80 мм рт. ст. 

Поява цих ознак свідчить тільки про те, що реанімаційні заходи 

забезпечують газообмін і штучний кровообіг, але оживлення ще не наступило. 

Цим тільки продовжується період оборотних змін у корі головного мозку та 

інших органів. Тому реанімаційні заходи здійснюють на місці події доти, доки 

не з’являться ознаки ефективності реанімації. 

Якщо на місце події прибула спеціалізована реанімаційна бригада, вона, 

продовжуючи оживлення, транспортує хворого в лікувальну установу. Якщо 

надати спеціалізовану допомогу потерпілому неможливо, то можна 

перевозити постраждалого будь-яким видом транспорту, здійснюючи в 

дорозі всі перераховані реанімаційні заходи. 

Ознаки оживлення постраждалого: 

1) поява самостійних серцевих скорочень; 

2) звуження зіниць; 

3) відновлення м'язового тонусу; 

4) поява окремих дихальних рухів; 

5) зменшення ціанозу шкіри і слизових оболонок. 

Ці ознаки свідчать тільки про початковий період оживлення, тому що в 

організмі людини, яка перенесла клінічну смерть, ще тривалий час зберігаються 

і навіть прогресують ті патофізиологічні зміни, що відбулися під час зупинки 

кровообігу. Наступає період післяреанімаційної хвороби і потерпілий потребує 

тривалого лікування, що проводять у спеціалізованому реанімаційному 

відділенні.  

Можливі ускладнення реанімації внаслідок: 

1) штучної вентиляції легень: 

- регургітація (потрапляння) вмісту шлунка в ротову порожнину й 

аспірація його в дихальні шляхи; 

- вивих нижньої щелепи; 

- розрив легеневої паренхіми і пневмоторакс. 

2) непрямого масажу серця: 

- перелом ребер, грудини; 

- ушкодження внутрішніх органів (легень, серця, печінки, селезінки, 

шлунка). 

 

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 
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Непрямий масаж серця проводять на місці події негайно після діагностики 

клінічної смерті, чергуючи його зі штучною вентиляцією легень у такій 

послідовності. – один реаніматор – два вдування, потім 15 надавлювань на 

грудину; – два реаніматора – одне вдування, потім 5 надавлювань на грудину. 

Правильний ритм можна встановити, провівши рахунок 1–1000 (один-

тисяча), 2-1000, 3-1000 і т.д. Якщо реаніматори повинні помінятися місцями, то 

на рахунок три – знову – раз реаніматор припиняє масаж і передає цю функцію 

другому реаніматору, що проводить наступні 2 масажі, а перший – переходить 

на вентиляцію легень. 

Зовнішній масаж серця забезпечує близько 30% належного серцевого 

викиду, що достатньо для підтримання мінімального рівня кровообігу в 

життєво важливих органах. 

Ознака ефективності масажу серця: наявність пульсової хвилі на 

периферійних судинах. 

 

ВИСНОВКИ ДО ТЕМИ: 

Долікарська допомога при невідкладних станах – це комплекс термінових 

заходів при нещасних випадках, отруєннях або раптових захворюваннях при 

наданні першої допомоги, перш за все, необхідно звільнити потерпілого із 

обстановки яка викликала нещасний випадок: звільнення  з-під машини, 

припинення дії електричного струму, винести з приміщення, заповненого 

чадним  при наданні першої медичної допомоги при невідкладних станах  перш 

за все необхідно вернути увагу на загальний стан потерпілого, вияснити 

причину його порушень і вжити заходи щодо їх усунення, останні полягають, в 

основному, в зупинці кровотечі, приведення в свідомості при знепритомленні, 

допомозі при порушеннях дихання, серцево-судинної  діяльності при клінічної 

смерті. Ці та інші заходи неодмінно сприятимуть виведенню людини з 

відповідного стану та покращення її самопочуття. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

Під час підготовки до практичного заняття курсантам необхідно завітати 

до методичного кабінету кафедри криміналістики, судової медицини та 

психіатрії, де ознайомитися з навчальною літературою та відеофільмами щодо 

надання першої медичної допомоги при невідкладних станах а також 

основними правилами надання долікарської допомоги. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Головною метою лекції є оволодіння  знаннями щодо діагностики 

переломів черепа, закритих травм мозку, клінічних проявів закритих травм 

живота, переломів ребер та грудної клітини та вмітимуть надавати першу 

медичну допомогу при даних видах травм. 

ВСТУП 

Навчальна дисципліна «Долікарська допомога» для курсантів факультетів 

підготовки слідчих, кримінальна міліція, міліція громадської безпеки 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ належить до тих 

професійно-орієнтованих дисциплін, що складають основу формування 

спеціальних знань і навичок професійної діяльності оперуповноважених 

підрозділів кримінальної міліції, дільничних інспекторів міліції, а так само 

співробітників органів дізнання та досудового слідства органів внутрішніх справ 

України, адже їх діяльність пов’язана з попередженням, розкриттям і 

розслідуванням злочинів, віднесених до їхньої компетенції. Через те зміст і 

рівень криміналістичної підготовки кадрів для зазначених підрозділів повинні 

відповідати сучасним вимогам, а аудиторні заняття – здійснюватися з 

урахуванням сучасних можливостей медицини у справі боротьби зі злочинністю. 

Долікарська допомога – це галузь науки, яка вивчає питання медичного, 

біологічного та медико-криміналістичного характеру, що виникають у 

практичній діяльності органів досудового слідства, зокрема під час надання 

першої медичної допомоги. 

Долікарська допомога вийшла далеко за межі прикладних знань. Без цих 

знань неможливо обійтись в загальній підготовці працівника національної 

поліції. 

 

I. ЗАКРИТЕ ТРАВМАТИЧНЕ УШКОДЖЕННЯ ГОЛОВИ 

Закриті ушкодження м'яких тканин голови можуть бути у вигляді удару, 

здавлення, крововиливів, гематом. Виявляються вони так само, як і 

ушкодження м'яких тканин інших локалізацій. 

Переломи черепа можуть бути у вигляді тріщин, осколочних  і втиснених 

переломів, локалізованих у склепінні або основі черепа. Втиснені переломи 

черепа можуть супроводжуватися ушкодженнями мозку у вигляді удару, 

здавлення. При переломах основи черепа часто спостерігається витікання 

спинномозкової рідини з носа (за наявності дефекту твердої мозкової оболонки 

в ділянці пластики ґратчастої кістки або в місці перелому клиноподібної кістки) 

або слухового проходу (при переломі піраміди). 

Для переломів основи черепа характерні крововиливи в м'які тканини 

голови з відповідною локалізацією: крововилив у ділянці орбіт (симптом 

―окулярів‖) характерний для переломів кісток передньої черепної ямки; при 

переломі кісток у ділянці задньої черепної ямки крововилив локалізується в 

ділянці потилиці або задньої поверхні. 
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Закриті травми мозку 

 До закритих черепно-мозкових травм належать ушкодження мозку без 

порушення цілісності шкірного покрову: струс головного мозку, удар головного 

мозку, здавлення головного мозку.  

Загальними мозковими симптомами у разі травми головного мозку є 

розлади свідомості: пригнічення або втрата до 30 хвилин, головний біль, 

блювота. Залежно від локалізації ушкодження мозку можливі осередкові 

неврологічні симптоми – порушення руху, втрата чутливості. Можливі ознаки 

подразнення мозкових оболонок. 

Струс мозку: зустрічається частіше за інші ушкодження мозку. Грубих  

анатомічних змін мозкової речовини при цьому не відзначається, а 

спостерігаються крапкові крововиливи, порушення мікроциркуляції, набряк 

мозку. Характерна короткочасна втрата свідомості (до 30 хвилин), ретроградна 

амнезія, нудота. Блювота виникає найближчим часом після травми. Скарги на 

головний біль, шум у вухах, запаморочення, підвищена пітливість, серцебиття. 

Об'єктивно: у перші години (навіть хвилини) може визначатися 

горизонтальний, рідко вертикальний ністагм, зниження рогівкових рефлексів, 

реакції зіниць на світло, легка асиметрія шкірних і сухожильних рефлексів, 

виражені вегетативні розлади (лабільність пульсу й артеріального тиску, 

мерзлякуватість, пітливість). 

Удар головного мозку супроводжується анатомічним ушкодженням 

мозкової тканини, отже, більш важкою клінічною картиною. При цьому 

визначається не тільки загальномозкова, але й осередкова симптоматика, 

менінгеальні симптоми. Для удару мозку другого ступеня характерний перелом 

кісток черепа. Об'єктивно: непритомність від 30 хвилин до 3-х діб і більше, 

парези (відсутність рухів) і паралічі кінцівок, виділення крові зі слухових 

проходів і т. д. 

Здавлення головного мозку: при травматичних ушкодженнях визначається 

механічним зменшенням черепної коробки за рахунок кісткових уламків при 

втиснених переломах черепа; за рахунок зростаючої внутрішньочерепної 

гематоми, за рахунок збільшення обсягу мозку внаслідок його травматичного 

набряку. 

Для розвитку клінічних симптомів здавлення мозку достатньо невеличких 

кількостей крові – 30-40 мл. При цьому швидко розвивається мозкова 

симптоматика з важкими порушеннями серцево-судинної і дихальної 

діяльності, менінгеальними  симптомами, сильною лихоманкою. 

Симптоми здавлення мозку виявляються не одразу, а через кілька годин  

або днів після травми – світлий проміжок, характерний для крововиливу під 

мозкову оболонку. 

При відкритій черепно-мозковій травмі – клінічна картина залежить від 

характеру і локалізації ушкодження. Проникаючі поранення можуть 

супроводжуватися травматичним і геморагічним шоком, набряком мозку. 

Перша медична допомога:  

1) припинити кровотечу; 
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накласти асептичну пов'язку на рану, створити спокій, прикласти холод до 

голови. Транспортувати на носилках  у положенні лежачи, а за відсутності 

свідомості – із повернутою вбік головою (для попередження потрапляння 

блювотних мас у дихальні шляхи). 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

Закриті ушкодження м'яких тканин голови можуть бути у вигляді удару, 

здавлення, крововиливів, гематом. Виявляються вони так само, як і 

ушкодження м'яких тканин інших локалізацій. 

При переломах основи черепа часто спостерігається витікання 

спинномозкової рідини з носа (за наявності дефекту твердої мозкової оболонки 

в ділянці пластики ґратчастої кістки або в місці перелому клиноподібної кістки) 

або слухового проходу (при переломі піраміди). 

При відкритій черепно-мозковій травмі – клінічна картина залежить від 

характеру і локалізації ушкодження. Проникаючі поранення можуть 

супроводжуватися травматичним і геморагічним шоком, набряком мозку. 

Перша медична допомога полягає у припиненні кровотечі, накладенні 

асептичної пов'язки на рану, забезпеченні спокою, накладенні холоду до 

голови. Транспортувати на носилках  у положенні лежачи, а за відсутності 

свідомості – із повернутою вбік головою (для попередження потрапляння 

блювотних мас у дихальні шляхи). 

 

II. УШКОДЖЕННЯ ГРУДНОЇ КЛІТИНИ ТА ЖИВОТА 

Закриті ушкодження грудної  клітини та її органів 

Закриті травматичні ушкодження грудної стінки можливі у вигляді забитих 

місць, здавлення й ушкодження внутрішніх органів – легенів, бронхів, серця, 

судин. Удари і здавлення грудної стінки можуть супроводжуватися переломом 

ребер, крововиливами в м'які тканини, розірванням судин грудної стінки. Клінічні 

ознаки таких ушкоджень такі ж, як і закритих ушкоджень м'яких тканин інших 

локалізацій. Ушкодження внутрішніх органів виявляються: 1) травмою плеври і 

легень; 2) синцем серця; 3) розірванням внутрішніх судин. 

Під час здавлення грудної клітини, як це трапляється при обвалах у 

шахтах, землетрусах, транспортних травмах, розвивається синдром 

травматичної асфіксії. В основі ушкоджень, що постерігаються, лежить струс, 

здавлення внутрішньогрудних органів, у тому числі й серця. Синдром 

виявляється відразу після травми. Стан хворого важкий: виражена задишка, – 

дихання часте і поверхневе, холодний липкий піт, шкіра і слизова оболонки 

бліді, синюшні, на шкірі грудей, внутрішніх органах множинні крапкові 

крововиливи, пульс частий, слабкого наповнення, артеріальний тиск знижений. 

У разі розірвання легенів, бронхів спостерігається закритий пневмоторакс, 

коли повітря внаслідок розірвання легені надходить у плевральну порожнину. 

У разі клаптевого розірвання легені утворюється клапанний пневмоторакс, 

повітря на вдиханні надходить у плевральну порожнину, а при видиху не може 

її покинути, тому що шматок, що утворився, закриває отвір у легені або бронхи. 
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Повітря швидко накопичується в плевральній порожнині, здавлює легені. 

Пневмоторакс розвивається найчастіше безпосередньо після травми. Стан 

хворих при цьому важкий: виражена задишка, занепокоєння, біль у грудях, 

шкірні покрови бліді із синюшним відтінком, пульс  частий, слабкого 

наповнення, артеріальний тиск знижений. Під час огляду грудної клітини 

помітно уражена половина її відстає в акті дихання, міжреберні проміжки 

згладжені.  

Допомога: дренувати плевральну порожнину. У разі відкритого 

пневмотораксу рану треба закрити матеріалом, який не пропускає повітря 

(акклюзійна пов’язка). 

Закрита травма живота 

Причиною закритих ушкоджень органів черевної порожнини є тупа травма 

живота або нижніх відділів грудної клітини, що виникає при транспортних 

(автомобільних, залізничних) пригодах, падінні, ударі в живіт, завалах у шахтах і 

землетрусах. Відіграють роль сили агента, що травмує, і стан черевної стінки в 

момент травми, а також наповнення порожнистих органів, наприклад, розриви 

шлунка, сечового міхура більш ймовірні при наповнених органах. 

Клінічні прояви в ранні строки після закритої травми живота пов'язані з 

внутрішньочеревною кровотечею, що супроводжує ушкодження 

паренхіматозних органів (печінки, селезінки), а також розвитком запалення 

очеревини, характерним для ушкодження порожнистих органів. Підшкірні 

ушкодження черевної стінки можуть бути у вигляді удару її тканини або 

супроводжуватися розірванням м'язів із порушенням цілості судин і 

утворенням гематом. 

Клініка: ушкодження черевної стінки викликають біль, проте інтенсивність 

його значно менша, ніж при травмі з ушкодженням органів черевної 

порожнини. У разі утворення гематоми в м'язах черевної стінки можна 

визначити асиметричне болюче випинання твердоеластичної консистенції. Під 

час активної напруги м'язів передньої черевної стінки (спроба піднятися на 

ліктях), це утворення залишається нерухомим, на відміну під пухлини в 

черевній порожнині. Живіт залишається м'яким, ознак подразнення очеревини 

немає. Проте при ушкодженні м'язів, що супроводжується значним 

крововиливом у них, можуть визначатися явища шоку зі зниженням 

артеріального тиску, частим пульсом слабкого наповнення, блідістю шкіри, 

нудотою, блювотою. 

Ушкодження порожнистих органів при закритій травмі мають важкий 

плин і нерідко призводять до розвитку шоку. Характерні різкий біль у животі, 

блідість шкіри, зниження артеріального тиску, ЧСС (частота серцевих 

скорочень), пульс слабкого наповнення. При пальпації визначається різка 

хворобливість і напруга м'язів передньої черевної стінки, позитивний симптом 

Щоткіна-Блюмберга (при натисканні передньої стінки живота зявляється біль, 

при відпусканні він посилюється). При ушкодженні порожнистого органа 

перкуторно можна визначити зникнення печінкової тупості. 

Стан хворого прогресивно погіршується. Під час ушкодження 
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паренхіматозних органів у клінічній картині головне місце посідають ознаки 

внутрішньої кровотечі: блідість шкіри, тахікардія, зниження артеріального 

тиску. Для ушкодження печінки характерний біль у правому підребер'ї, що 

іррадіює у праве плече, напруга м'язів черевної стінки. При ушкодженні 

селезінки до вищезазначеного додається позитивний симптом Розанова 

(симптом ―іванця-киванця‖ – бажання хворого при будь-якій зміні положення 

тіла зайняти положення на лівому боці з підгорнутими до живота ногами). 

Допомога: можна холод, зручне для хворого положення. Анальгетики не 

застосовують до встановлення точного діагнозу. 

 

 ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ: 

Ушкодження внутрішніх органів виявляються: 1) травмою плеври і легень; 2) 

синцем серця; 3) розірванням внутрішніх судин. Під час здавлення грудної 

клітини розвивається синдром травматичної асфіксії. В основі ушкоджень, що 

постерігаються, лежить струс, здавлення внутрішньогрудних органів, у тому 

числі й серця.  

Причиною закритих ушкоджень органів черевної порожнини є тупа травма 

живота або нижніх відділів грудної клітини, що виникає при транспортних 

(автомобільних, залізничних) пригодах, падінні, ударі в живіт, завалах у шахтах і 

землетрусах. Відіграють роль сили агента, що травмує, і стан черевної стінки в 

момент травми, а також наповнення порожнистих органів, наприклад, розриви 

шлунка, сечового міхура більш ймовірні при наповнених органах. 

Ушкодження порожнистих органів при закритій травмі мають важкий 

плин і нерідко призводять до розвитку шоку. Характерні різкий біль у животі, 

блідість шкіри, зниження артеріального тиску, ЧСС (частота серцевих 

скорочень), пульс слабкого наповнення. При пальпації визначається різка 

хворобливість і напруга м'язів передньої черевної стінки, позитивний симптом 

Щоткіна-Блюмберга (при натисканні передньої стінки живота зявляється біль, 

при відпусканні він посилюється). При ушкодженні порожнистого органа 

перкуторно можна визначити зникнення печінкової тупості.  

 

III. УШКОДЖЕННЯ КІСТОК І СУГЛОБІВ 

Переломи кісток 

Переломи – це порушення цілості кісток, викликане механічним впливом 

(травма) або впливом патологічного процесу в кістці (пухлина, запалення). 

Якщо при цьому поверхня зламу не проходить через весь поперек кістки, такий 

вид називається неповним переломом, тобто коли є тріщина або надлам кістки 

(за типом "зеленої гілочки" при переломах у дітей). Травматичні переломи 

поділяють на закриті (без ушкодження шкіри) і відкриті, при яких є 

ушкодження шкіри в зоні перелому. Відкриті переломи є більш небезпечними, 

ніж закриті, тому що існує дуже велика можливість інфікування відламків і 

розвитку, що значно утруднює зростання кісткових відламків. 

Переломи бувають найрізноманітнішої форми: поперечні, косі, спіральні, 

уламкові переломи, коли кістка розбита на окремі частини. Цей вид частіше 
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зустрічається при вогнепальних пораненнях. Перелом, що виникає від стиску 

або сплющування, називається компресним. 

Більшість переломів супроводжується зсувом відламків, що зумовлено, з 

одного боку, напрямком механічної сили, яка викликала перелом, з іншої – 

тягою м’язів, що прикріплюються до кістки, внаслідок їхнього скорочення 

після травми. Для перелому характерні: різкий біль, що посилюється при будь-

якому русі та навантаженні на кінцівки, зміна положення і форми, порушення її 

функції – (неможливість поворушити кінцівкою), поява набряклості і синця в 

зоні перелому, укорочення кінцівки, патологічна рухливість кістки. При 

обмацуванні місця перелому хворий відчуває різкий біль; при цьому вдається 

визначити нерівність кістки, гострі краї відламків і хрускіт при легкому 

надавлюванні. Проводити обмацування кістки треба обережно, двома руками, 

намагаючись не заподіювати біль і не викликати ускладнень. У разі відкритого 

перелому проводити обмацування і дослідження ділянки перелому 

забороняється. 

Головними заходами першої допомоги при переломах кісток є: створення 

нерухомості кісток в ділянці перелому, міри, спрямовані на боротьбу із шоком 

або його попередження, організація швидкої доставки постраждалого в 

лікувальний заклад. 

Швидке створення нерухомості кісток в ділянці перелому – іммобілізація – 

зменшує біль і є головним моментом у попередженні шоку. 

Основну масу переломів складають переломи кісток кінцівок. Правильно 

проведена іммобілізація кінцівок попереджує зміщення відламків, зменшує 

погрозу можливого поранення магістральних судин, нервів і м'язів гострими 

краями кістки і виключає можливість ушкодження шкіри відламками. 

Розпізнавання переломів засноване на даних аналізу, об'єктивного і R-

дослідження. Основними симптомами перелому є: біль, порушення функції, 

деформація, іноді укорочення кінцівки, рухливість у незвичайному місці і як 

непостійна ознака – крепітація. 

1. Біль виникає в момент перелому. У стані спокою біль зменшується, але 

при найменшій спробі руху різко підсилюється. Для точної діагностики місця 

перелому одним чи декількома пальцями роблять ковзний рух у напрямку осі 

ушкодженої кісти. Коли палець досягає місця перелому, хворий відчуває різкий 

біль. Такий же сильний біль з'являється при натисканні чи легкому ударі 

уздовж осі кінцівки. Наприклад, при переломі стегна відзначається біль при 

ударі по п'яті. Такий біль характерний для переломів і відрізняє їх від інших 

ушкоджень. 

2. Порушення функції не є абсолютною ознакою перелому. Така ознака 

найбільш характерна для переломів кісток нижніх кінцівок, коли хворий не 

може встати на ушкоджену ногу. Це  стосується і повних переломів в інших 

ділянках тіла. При деяких переломах ця ознака може бути відсутня. Наприклад, 

при вбитих переломах шийки плеча функція верхньої кінцівки іноді незначно 

обмежена. 

3. Деформація звичайно виражена на місці повних переломів. При 



19 
 

неповних і вбитих переломах деформація може бути відсутня. Деформація 

кінцівок залежить головним чином від ступеня зсуву відламків, але іноді вона 

зумовлена не переломом, а ушкодженням тільки м'яких тканин і великою 

гематомою. При зсуві відламків кістки по довжині настає укорочення кінцівки. 

Тому завжди треба порівнювати довжину здорової й ушкодженої кінцівок 

шляхом їхнього виміру сантиметровою стрічкою. Для визначення довжини 

плеча роблять вимір від акроміального відростка до внутрішнього чи 

зовнішнього мищелка плечової кістки, для визначення довжини передпліччя – 

від ліктьового до шилоподібного відростка ліктьової чи кістки від голівки 

променевої кістки до її шилоподібного відростка. На нижній кінцівці звичайно 

вимірюють відстань від великого вертела до зовнішнього мищелка чи стегна 

зовнішньої щиколотки. 

4. Рухливість у незвичайному місці є цілком достовірною ознакою 

перелому. Ця ознака найбільш характерна для переломів діафізів кістки. У разі 

біля- і внутрішньосуглобних переломів, а також при вбитих переломах 

рухливість може бути і не виражена. Для визначення рухливості відламків 

лівою рукою щільно фіксують центральний відрізок постраждалої кінцівки, 

правою рукою обережно піднімають її периферичний відділ. Якщо кінцівка 

прогинається де-небудь уздовж кістки, то це свідчить про наявність перелому. 

Ушкодження хребта 

Перелом остистих і поперечних відростків, дуг хребців – характерний біль 

у ділянці перелому, обмеження рухів хребта, різка болючість при пальпації. 

Невідкладна допомога – госпіталізація потерпілого в травматологічне 

відділення. Транспортування на щиті або носилках. 

Перелом тіл хребців, як правило, рідко виникає внаслідок прямого діяння 

агента, що травмує, на хребет. Непряма травма призводить до компресії хребта 

по осі найчастіше в поєднанні з надмірним вгинанням, рідше – розгинанням 

хребта. Як наслідок – роздавлювання передньої частини тіла хребця і його 

клиноподібна деформація. 

Якщо сила механічної дії невелика, і травма не супроводжується повним 

розривом зв'язкового апарата хребта, то здатність хребта витримувати незначні 

навантаження зберігається, і такі переломи називають стабільними. Коли в 

результаті травми настає повний розрив названих анатомічних утворень з 

виникненням підвивиху або вивиху суглобів відростків і знищення тіл хребців, 

хребет утрачає здатність витримувати будь-які навантаження – нестабільний 

перелом (ушкодження корінців спинного мозку, удар і повне переривання 

останнього). 

Потерпілі скаржаться на різкий біль у ділянці ушкодженого хребця, який 

посилюється при найменшому навантаженні. Об'єктивно виявляють значне 

напруження м'язів спини, випинання остистого відростка хребця, різку 

болючість при пальпації. 

При ушкодженні задніх корінців спинного мозку відповідно до рівня 

іннервації настають розлади поверхневої чутливості у вигляді гіперестезії, 

рідше – анестезії. 
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При ударі спинного мозку відразу після травми виникають паралічі, 

парези. 

Для повного переривання спинного мозку, що нерідко спостерігається при 

переломовивихах, характерні паралічі рук і ніг, порушення чутливості та 

функцій тазових органів. 

Невідкладна допомога: введення знеболюючих засобів, правильне 

укладання потерпілого на щиті або носилках. 

Перелом кісток таза 

Розрізняють такі види перелому кісток тазу: ізольований перелом без 

порушення цілості тазового кільця, перелом таза з порушенням цілості тазового 

кільця, перелом вертлюжної западини. 

При множинному переломі кісток тазу, особливо з порушенням цілості 

тазового кільця внаслідок утворення великих внутрішньотканинних гематом, 

часто розвивається клініка гострої крововтрати і геморагічного шоку. При 

цьому загальний об'єм крововтрати нерідко становить 1,5-2,5 літрів крові. 

Клінічно перелом кісток тазу проявляється болем у ділянці перелому, який 

різко посилюється при здавлюванні тазового кільця. Можуть виявлятися ознаки 

ушкодження сечового міхура, прямої кишки, сечовивідного каналу. 

Для ушкодження сечового міхура характерний біль у нижній половині 

живота, затримка сечовипускання, відсутність сечоміхурової тупості над 

лобком. Ушкодження сечовивідного каналу проявляється болючими позивами 

до сечовипускання і неможливість здійснити його. При натужуванні із 

зовнішнього отвору каналу з'являється кілька краплин крові. 

Невідкладна допомога: знеболювальне, накладення асептичної пов'язки на 

рану, правильне виконання іммобілізації й укладення потерпілого на носилки, 

боротьба з ГОстрою крововтратою і травматичним шоком. Термінова 

госпіталізація у найближчий хірургічний стаціонар. 

Вивих – повне зміщення суглобних кінців кісток відносно один одного. 

Часткове зміщення – підвивих. Вивихи супроводжуються розірванням капсули 

суглоба і зв'язочного апарата з виходженням через розірвання капсули однієї із 

суглобних поверхонь. Найчастіше спостерігаються вивихи в суглобах верхньої 

кінцівки (у плечовому – 55% випадків, ліктьовому – 25°%, суглобах пензля і 

пальців – 9%). 

Розрізняють вивих неускладнений і ускладнений. Для останнього характерно 

ушкодження значних судин, нервів, перелом кістки. 

Відсутність повного анатомічного відновлення суглобної сумки після 

грубого вправляння або неправильного лікування може призвести до 

повторного, звичного вивиху, що виникає при незначній травмі, різкому русі 

кінцівки, падінні. Якщо вивих повторився двічі, він вважається звичним. 

У разі вивиху хворі скаржаться на різкий біль в ділянці суглоба і 

неможливе виконання активних і пасивних рухів у ньому (спроби викликають 

різке посилення болю). При з'ясуванні анамнезу захворювання вдасться 

встановити механізм травми: падіння на кінцівку, різке перерозгинання 

кінцівки в суглобі, прямий удар в ділянку суглоба тощо. 
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Під час огляду хворого відзначається деформація в ділянці суглоба і 

незвичне, змушене для кожного суглоба положення кінцівки. Активні рухи 

неможливі, визначаються укорочення, рідше подовження і зміна осі кінцівки. 

При пальпації – хворобливість в ділянці суглоба, іноді вдається прощупати 

суглоб (наприклад, голівку плечової кістки) не на своєму звичайному місці. На 

місці знаходження голівки плеча визначається западання – суглоб "порожній". 

Пасивні рухи різко обмежені і хворобливі. При спробі змінити незвичне 

положення кінцівки відчувається пружний опір: як тільки кінцівку опускають, 

вона повертається у початкове положення (симптом пружної фіксації). При 

вивиху акроміального кінця ключиці надавлювання на виступаючий кінець 

приводить його в нормальне положення: як тільки припиняють тиск, він знову 

повертається у вихідне положення (синдром клавіші). 

Під час обстеження хворого з вивихом необхідно визначити пульсацію 

периферичних судин, чутливість і активність рухів у пальцях, тому що при 

вивиху можливо ушкодження судин. Розрізняють вивихи свіжі (від 3 діб до 2-3 

тижнів) і застарілі, коли з моменту травми пройшло більше 2-3 тижнів. Чим 

більше часу пройшло з моменту травми, тим більш виражені зміни відбулися в 

суглобі і навколишніх тканинах. Вправляння несвіжого вивиху значно 

утруднюється. Застарілі вивихи, як правило, удасться вправити лише відкритим 

(оперативним) засобом. Отже, вивихи повинні бути вправлені якомога раніше. 

Допомога: вправляти самостійно вивих не можна, хворого негайно 

транспортують у лікарню, попередньо зафіксував кінцівку (прибинтовують до 

грудної клітини або фіксують на косинці). 

Перелом ребер і грудини 

Розрізняють одиночний перелом і множинний: одно- і двосторонній, 

вікончастий. 

Клініка: біль у місці перелому, що посилюється при вдиху, завжди 

супроводжується порушенням дихання (зниження глибини, порушення ритму). 

При переломі ребер нерідко виявляються крепітація відламків та їх зміщення. У 

разі ушкодження легені – підшкірна емфізема (скупчення повітря під шкірою). 

Як правило, уражена половина грудної клітини відстає при диханні. При 

множинному переломі, а особливо при вікончастому, характерні западання 

грудної стінки та її парадоксальний рух (розширення грудної клітини на 

видиху). Нерідко в ділянці перелому визначена припухла гематома. 

Допомога: анальгін; при переломі одного-двох ребер у місце перелому 

вводять новокаїн 5-10-1%; фіксуюча пов'язка на глибині видиху. 

Транспортування на носилках у положенні напівсидячи. 

Перелом грудини виникає при здавленні грудної клітки. Локалізується в 

місці з'єднання рукоятки і тіла грудини. Симптоми: біль, інтенсивність якого 

зміщується (збільшується) при зміні положення тіла, припухлість у місці 

перелому, деформація грудини. 

Допомога: знеболювання, пов’язка на глибині видиху, транспортування на 

носилках у положенні напівсидячи. 
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 ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 

Більшість переломів супроводжується зсувом відламків, що зумовлено, з 

одного боку, напрямком механічної сили, яка викликала перелом, з іншої – 

тягою м’язів, що прикріплюються до кістки, внаслідок їхнього скорочення 

після травми. Для перелому характерні: різкий біль, що посилюється при будь-

якому русі та навантаженні на кінцівки, зміна положення і форми, порушення її 

функції – (неможливість поворушити кінцівкою), поява набряклості і синця в 

зоні перелому, укорочення кінцівки, патологічна рухливість кістки. Головними 

заходами першої допомоги при переломах кісток є: створення нерухомості 

кісток в ділянці перелому, міри, спрямовані на боротьбу із шоком або його 

попередження, організація швидкої доставки постраждалого в лікувальний 

заклад. 

Перелом остистих і поперечних відростків, дуг хребців – характерний біль 

у ділянці перелому, обмеження рухів хребта, різка болючість при пальпації. 

Невідкладна допомога – госпіталізація потерпілого в травматологічне 

відділення. Транспортування на щиті або носилках. 

При множинному переломі кісток тазу, особливо з порушенням цілості 

тазового кільця внаслідок утворення великих внутрішньотканинних гематом, 

часто розвивається клініка гострої крововтрати і геморагічного шоку.  

У разі вивиху хворі скаржаться на різкий біль в ділянці суглоба і 

неможливе виконання активних і пасивних рухів у ньому (спроби викликають 

різке посилення болю).  

При переломі ребер нерідко виявляються крепітація відламків та їх 

зміщення. У разі ушкодження легені – підшкірна емфізема (скупчення повітря 

під шкірою). Як правило, уражена половина грудної клітини відстає при 

диханні. При множинному переломі, а особливо при вікончастому, характерні 

западання грудної стінки та її парадоксальний рух (розширення грудної клітини 

на видиху). Нерідко в ділянці перелому визначена припухла гематома. 

 

ВИСНОВКИ ДО ТЕМИ 

Черепно-мозкова травма, ушкодження грудної клітини (живота), кісток та 

суглобів є поширеними видами травм, що вимагає від правоохоронців належних 

знань щодо надання першої медичної допомоги при їх виникненні. Оскільки 

кваліфікована допомога до приїзду карети швидкої медичної допомоги визначає 

ступінь больових страждань особи, подальший проміжок часу одужання, стан 

здоров’я. У свою чергу відсутність належної допомоги, відсутність елементарних 

знань долі карської допомоги може призвести до погіршення стану постраждалого 

та можливої смерті.     

Перша медична допомога полягає у припиненні кровотечі, накладенні 

асептичної пов'язки на рану, забезпеченні спокою, накладенні холоду до 

голови. Транспортувати на носилках у положенні лежачи, а за відсутності 

свідомості – із повернутою вбік головою (для попередження потрапляння 

блювотних мас у дихальні шляхи). 
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МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

Під час підготовки до практичного заняття курсантам необхідно завітати 

до методичного кабінету кафедри криміналістики, де ознайомитися з 

навчальною літературою та відеофільмами щодо надання першої медичної 

допомоги черепно-мозкових травмах, ушкодженнях грудної клітини (живота), 

кісток та суглобів. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Головна мета лекції полягає у засвоєнні курсантами теоретичних знань 

щодо надання долікарської допомоги при отруєннях різними речовинами, 

грибами, недоброякісними харчовими продуктами.  Дії правоохоронців щодо 

особливостей діагностики отруєння та його симптомів, та надання 

кваліфікованої допомоги сприятимуть покращенню стану людини та швидкому 

одужанню. 

 

ВСТУП 

Організм людини є єдиною складною системою взаємопов’язаних 

органів, зміна в яких впливає на організм у цілому. Інтенсивний обмін речовин 

всередині організму, а також постійний обмін його із зовнішнім середовищем – 

необхідна умова підтримання життя. В обміні речовин між навколишнім 

середовищем та організмом беруть участь органи дихання і травлення, через які 

в організм потрапляють кисень і поживні речовини, та органи виділення, що 

виводять із організму людини шлаки. 
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Потрапляючи в організм, шкідливі речовини переносяться кров’ю до всіх 

органів та тканин. Тому порушення процесів обміну в будь-якому органі 

призводить, як правило, до порушення інших функцій організму. 

Зміна складу певних речовин, що беруть участь у нормальних процесах 

обміну здорової людини, не може не впливати на обмін речовин у будь-якому 

органі, тому і на нормальне функціонування організму в цілому. Залежно від 

ділянки в ланцюгу обміну речовин, в якому під дією тієї чи іншої токсичної 

сполуки відбувається порушення нормальних процесів, ступінь її токсичності 

буває більшим або меншим. Найбільш токсичними є ті хімічні сполуки, які 

впливають на найважливіші ферментні системи організму.Велика кількість 

захворювань, а також отруєнь виникає із проникненням токсичних речовин в 

організм людини, головним чином, через органи дихання. Цей шлях дуже 

небезпечний, тому що шкідливі речовини безпосередньо потрапляють у кров і 

розносяться по всьому організму. Знання працівниками правоохоронних 

органів, щодо особливостей діагностики отруєння та його симптомів, та 

надання кваліфікованої допомоги сприятимуть покращенню стану людини та 

швидкому одужанню. 

 

I. ОТРУЙНІ РЕЧОВИНИ ТА ЇХ ТОКСИЧНА ДІЯ 

У процесі життєдіяльності людина постійно стикається з великою 

кількістю шкідливих речовин, які можуть викликати різні види захворювання, 

розлади здоров’я, а також травматизм як у процесі контакту, так і через певний 

проміжок часу. На сьогодні відомо близько 7 млн. хімічних речовин та сполук, 

із яких 60 тис. використовуються у діяльності людини. На міжнародному ринку 

кожного року з’являється від 500 до 1 000 нових хімічних сполук та сумішей. 

Залежно від практичного використання хімічні речовини можна поділити 

на: 

- промислові отрути, які використовуються у виробництві (органічні 

розчинники, барвники) і є джерелом небезпеки гострих і хронічних 

інтоксикацій при порушенні правил техніки безпеки (наприклад, ртуть, 

свинець, ароматичні сполуки тощо); 

- отрутохімікати, що використовуються у сільському господарстві для 

боротьби з бур’янами, гризунами, комахами (гербіциди, пестициди, 

інсектициди); 

- лікарські препарати; 

- побутові хімічні речовини, які використовуються у якості харчових 

добавок, засобів санітарії, особистої гігієни, косметичних засобів; 

- біологічні отрути: рослинні та тваринні, які містяться у рослинах і 

грибах, тваринах і комахах; 

- отруйні речовини: зарин, іприт, фосген та ін. 

Шкідливими називають речовини, які при контакті з організмом людини 

можуть викликати травми, захворювання або відхилення у стані здоров’я. 

Більша частина хімічних речовин являють собою відходи різних 

виробництв і надходять у навколишнє середовище у вигляді газів, рідин, 
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твердих хімічних сполук. Вони вступають у взаємодію з компонентами 

навколишнього середовища, потрапляють в організм людини і можуть 

виникати різні отруєння. 

Шляхи проникнення шкідливих речовин в організм людини: через органи 

дихання, шкіру, рани, шлунково-кишковий тракт. Вплив шкідливих речовин на 

організм людини залежить від кількості речовини, що потрапила в нього, її 

токсичності, тривалості надходження і механізму взаємодії. Крім того, він 

залежить від статі, віку, індивідуальних особливостей організму, 

метеорологічних умов навколишнього середовища, хімічної структури і 

фізичних властивостей речовини.  

Токсичність – це ступінь фізіологічної активності шкідливої речовини. 

Фізіологічну активність шкідливих речовин вивчає наука токсикологія, яка є 

однією з галузей медицини. Токсикологія називає шкідливими такі речовини, 

які в умовах різної діяльності людини можуть викликати погіршення здоров’я 

або смерть. 

Дія шкідливих речовин проявляється у вигляді гострих та хронічних 

отруєнь. 

Гострі отруєння характеризуються короткочасною дією відносно великої 

кількості шкідливих речовин і яскравим проявом безпосередньо в момент дії 

через невеликий проміжок часу. 

Хронічні отруєння виникають при тривалій дії шкідливих речовин, що 

проникають в організм у відносно невеликій кількості. 

Залежно від характеру дії на організм людини хімічні шкідливі речовини 

поділяються на загальнотоксичні, подразнюючі, мутагенні, канцерогенні, 

задушливої дії та ті, що впливають на репродуктивну функцію, сенсибілізатори. 

Загальні токсичні речовини – це речовини, що викликають отруєння 

усього організму людини або впливають на його окремі системи (наприклад, 

кровотворення, ЦНС). Ці речовини можуть викликати патологічні зміни певних 

органів, наприклад, нирок, печінки. До таких речовин належать такі сполуки, як 

чадний газ, селітра, концентровані розчини кислот чи лугів тощо.  

Подразнюючі речовини викликають подразнення слизових оболонок, 

дихальних шляхів, очей, легень, шкіри (наприклад, хлорацетофенон, адамсит, 

хлор, фтор і азотомісткі сполуки). 

Мутагенні речовини призводять до порушення генетичного коду, зміни 

спадкової інформації (свинець, радіоактивні речовини тощо). 

Канцерогенні речовини – викликають, як правило, злоякісні 

новоутворення – пухлини (ароматичні вуглеводні, циклічні аміни, азбест, 

нікель, хром тощо). 

Речовини задушливої дії призводять до токсичного набрякання легень 

(оксид азоту, отруйні речовини). 

Прикладом речовин, що впливають на репродуктивну (народжувальну) 

функцію, можуть бути радіоактивні ізотопи, ртуть, свинець тощо. 

Сенсибілізатори – речовини, що діють як алергени. Це, наприклад, 

розчинники, формалін, лаки на основі нітро- та нітрозосполук тощо. 
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Усі шкідливі речовини за ступенем небезпеки для людини поділені на 

чотири класи. Як показник небезпеки, прийнятий коефіцієнт можливого 

інгаляційного отруєння – КМІО. 

 
де, С50 – концентрація речовини, що викликає загибель 50 % піддослідних 

тварин при 2–4 г інгаляційної речовини (мг/м3); 

С20 – насичена концентрація при t = 200С. 

Даний коефіцієнт залежно від числового значення дозволяє поділити 

хімічні речовини за інгаляційною небезпекою на чотири класи: 

1-й (надзвичайно небезпечні) КМІО = 300; 

2-й (дуже небезпечні) КМІО = 30–300; 

3-й (помірно небезпечні) КМІО = 3–30; 

4-й (малонебезпечні) КМІЛ = < 3. 

Серед небезпечних хімічних речовин виділяється особлива група 

речовин, що є найбільш небезпечними для людей у випадку потрапляння в 

навколишнє середовище. Речовини цієї групи називаються сильнодіючими 

отруйними речовинами (СДОР). 

Токсична дія шкідливих речовин на організм людини. 

Зазначалося раніше, організм людини є єдиною складною системою 

взаємопов’язаних органів, зміна в яких впливає на організм у цілому. 

Інтенсивний обмін речовин всередині організму, а також постійний обмін його 

із зовнішнім середовищем – необхідна умова підтримання життя. В обміні 

речовин між навколишнім середовищем та організмом беруть участь органи 

дихання і травлення, через які в організм потрапляють кисень і поживні 

речовини, та органи виділення, що виводять із організму людини шлаки. 

Потрапляючи в організм, шкідливі речовини переносяться кров’ю до всіх 

органів та тканин. Тому порушення процесів обміну в будь-якому органі 

призводить, як правило, до порушення інших функцій організму. 

Зміна складу певних речовин, що беруть участь у нормальних процесах 

обміну здорової людини, не може не впливати на обмін речовин у будь-якому 

органі, тому і на нормальне функціонування організму в цілому. Залежно від 

ділянки в ланцюгу обміну речовин, в якому під дією тієї чи іншої токсичної 

сполуки відбувається порушення нормальних процесів, ступінь її токсичності 

буває більшим або меншим. Найбільш токсичними є ті хімічні сполуки, які 

впливають на найважливіші ферментні системи організму. 

Основу всіх процесів життєдіяльності будь-якого організму складають 

тисячі хімічних реакцій, що відбуваються з великими швидкостями. Висока 

швидкість процесів розщеплення пов’язана з тим, що всі вони мають 

каталітичний характер, а роль каталізаторів відіграють ферменти. Жоден 

процес в організмі людини не відбувається без участі ферментів (наприклад, у 

засвоєнні білків беруть участь протенози, жирів – ліпази, вуглеводнів – кінази 

та фіфатази і т. д.). Усього в орган ізмі людини міститься близько 1 тисячі 

різних ферментних систем, що каталізують різні процеси. Для всіх ферментів 
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характерною є висока специфічність дії, тобто кожен фермент може 

каталізувати лише певний процес. Незначна зміна в будові або в умовах дії 

ферменту призводить до втрати каталітичної активності. Таким чином, 

токсичність тих чи інших сполук проявляється в хімічній взаємодії між ними та 

ферментами, що призводить до гальмування або припинення цілого ряду 

життєво важливих функцій організму. Повне інактивування тих чи інших 

ферментних систем викликає загальне ураження організму, а в деяких випадках 

і його смерть.  

Велика кількість захворювань, а також отруєнь виникає із проникненням 

токсичних речовин в організм людини, головним чином, через органи дихання. 

Цей шлях дуже небезпечний, тому що шкідливі речовини безпосередньо 

потрапляють у кров і розносяться по всьому організму. Для досягнення 

максимального ефекту отруйні речовини використовуються у вигляді газів, 

парів, аерозолів. Аерозолі викликають загальнотоксичну дію у результаті 

проникнення пилових часточок (до 5 мкм) у глибокі дихальні шляхи, в 

альвеоли, частково або повністю розчиняються в лімфі і, надходячи у кров, 

викликають інтоксикацію. Дрібнодисперсні пилові часточки дуже важко 

уловлювати. 

Отруйні речовини потрапляють у шлунково-кишковий тракт завдяки 

невиконанню правил особистої гігієни, наприклад, харчування або куріння на 

робочому місці без попереднього миття рук. Ці речовини відразу можуть 

потрапити у кров із ротової порожнини. До таких речовин, наприклад, 

відносяться жиророзчинні сполуки, феноли, ціаніди. 

Кисле середовище шлунку і слаболужне середовище кишечника можуть 

призводити до підсилення тотожності деяких сполук (н-8, PbSO4 переходить у 

більш розчинну сполуку PbCl4). Потрапляючи у шлунок, такі отруйні речовини 

як, наприклад, ртуть, мідь, церій, уран, можуть викликати подразнення його 

слизистої оболонки.  

Шкідливі речовини можуть потрапляти в організм людини через шкіру як 

при дії рідини при контакті з руками, так і у випадках високих концентрацій 

токсичних парів і газів у повітрі на робочих місцях. Розчиняючись у шкіряному 

жирі та потових залозах, речовини можуть потрапляти у кров. До них належать 

легкорозчинні у воді і жирах вуглеводні, ароматичні аміни, бензол, анілін тощо. 

Ураження шкіри, безумовно, прискорює проникнення отруйних речовин в 

організм. 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

Таким чином, підсумовуючи вищезазначине, доходимо висновку, що 

людина постійно стикається з великою кількістю шкідливих речовин, які 

можуть викликати різні види захворювання, розлади здоров’я, а також 

травматизм як у процесі контакту, так і через певний проміжок часу. Шляхи 

проникнення шкідливих речовин в організм людини: через органи дихання, 

шкіру, рани, шлунково-кишковий тракт. Вплив шкідливих речовин на організм 

людини залежить від кількості речовини, що потрапила в нього, її токсичності, 
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тривалості надходження і механізму взаємодії. Крім того, він залежить від 

статі, віку, індивідуальних особливостей організму, метеорологічних умов 

навколишнього середовища, хімічної структури і фізичних властивостей 

речовини.  

 

II. ДІАГНОСТИКА ОТРУЄННЯ ТА ЙОГО СИМПТОМИ 

 Гострі отруєння займають четверте місце серед усіх нещасних випадків 

(після вуличної травми, опіку, втоплення). Це тяжкий вид патології, що 

розвивається внаслідок впливу на організм певної хімічної речовини, що має 

токсичні властивості. У переважній більшості випадків (92%) відмічаються 

побутові отруєння, які можна розділити на алкогольні інтоксикації, нещасні 

побутові випадки  і суїциїдальні отруєння, зроблені навмисне з метою 

самогубства психічно неврівноваженими людьми.  

 Випадкові отруєння бувають викликані помилковим прийомом усередину 

побутових хімікаліїв, медикаментів зовнішнього застосування та інших 

хімічних препаратів при їх неправильному використанні або зберіганні в посуді 

з-під алкогольних та інших напоїв. Особливе місце займають отруєння у дітей, 

частіше у віці до п`яти років. Зростання числа гострих отруєнь у дітей 

пов`язане з випуском великої кількості нових лікарських речовин і зберіганням 

їх в домашніх умовах у місцях, доступних дітям. Увагу дітей привертають 

яскрава упаковка і форма пігулок. Перебіг гострих отруєнь у дітей відбувається 

дуже своєрідно, оскільки внаслідок анатомо-фізіологічних особливостей 

нервової і серцево-судинної систем отрута швидше проникає в організм 

дитини.  

 Надходження токсичної речовини в організм можливе через рот 

(пероральні отруєння), через незахищені шкірні покриви (перкутанні отруєння), 

після ін`єкції токсичних доз лікарських препаратів (ін`єкційні отруєння) або 

при введенні токсичних речовин в різні порожнини організму - пряму кишку, 

піхву та ін..  

 Причиною отруєння може стати проста випадковість: Ви щось 

проковтнули або вдихнули. Це можуть бути медичні препарати (наприклад, 

надмірна доза аспірину), пральні порошки та інша продукція, газ, надмірна доза 

наркотиків (випадково або навмисно), зіпсована їжа, алкоголь і т.д. Визначити, 

від чого саме відбулося отруєння, складно: деякі отруйні речовини 

розширюють зіниці, у той час як інші скорочують їх. Деякі призводять до 

надмірного виділення слини, інші викликають сухість слизової оболонки. Одні 

прискорюють роботу серця, у той час як інші її сповільнюють; пришвидшують 

або сповільнюють подих. Одні види отрут заподіюють пекучий біль, у той час 

як реакція на інші проходить безболісно. Людина може отруїтися, але ознаки 

отруєння з'являться тільки через кілька годин, днів або місяців. 

До основних симптомів і ознак отруєння відносять: 

- біль у животі, втрата апетиту; 

- посинілі губи, кашель; 

- неприємний запах із рота; 
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- нудота, блювота, пронос; 

- утруднення подиху й серцебиття; 

- запаморочення й головний біль, шум у вухах; 

- сонливість, зниження чутливості; 

- лихоманка, жар, слабкість; 

- дратівливість.  

 Нерідко огляд хворого, його колір шкіри та слизових оболонок можуть 

навести на правильний висновок. Наприклад, яскраво-червоні слизові оболонки 

рота, губ бувають при отруєнні окисом вуглецю або ціанідами, останнє можна 

пізнати по запаху гіркого мигдалю. Почервоніння шкіри обличчя може бути і 

при отруєнні атропіном, у такому випадку шкіра суха, зіниці розширені 

(мідріаз). При отруєнні блекотою, дурманом та іншими рослинами, які містять 

атропін, захворювання супроводжується різким збудженням, найчастіше 

страждають діти, скуштувавши ягоди блекоти за формою та кольором 

нагадують яфини (чорниці). 

 Різко виражена ціанотичність може бути при отруєнні нітритами і 

отруйними грибами. При отруєнні грибами відмічаються різко виражена 

слинотеча, потовиділення, болі у череві, різке звуження зіниць (міоз). 

Шкіра обличчя і всього тіла може стати блідою при отруєнні миш'яковистими 

сполуками, кокаїном, морфіном. Характерні зміни з боку інших систем 

дозволяють розрізняти їх. Так, при отруєнні миш'яком і його препаратами 

шкіра вкривається холодним потом, обличчя швидко набуває характерного 

вигляду: риси його загострюються внаслідок "паралічу" судин внутрішніх 

органів, при цьому відбувається "кровотеча у власні судини" черевної 

порожнини, розвивається колапс. 

 При отруєнні кокаїном зіниці розширені, а при отруєнні морфіном - 

звужені (якщо ще не настала асфіксія). 

 Помітна пітливість може настати як при отруєнні мухоморами, так і 

лікарськими речовинами (М-холіноміметиками, антихолінестеразними та 

жарознижувальними засобами). 

 Опіки слизових оболонок губ і ротової порожнини, шкіри можуть бути 

при отруєнні кислотами (коагуляційний), а при опіках лугами (колікваційний 

некроз). 

 Із зовнішніх проявів, які можуть привернути увагу лікаря, це положення 

хворого: сильні болі у череві змушують хворого прийняти таке положення, за 

якого б можна зменшити деякою мірою інтенсивність болю. Так, при свинцевій 

кольці або отруєнні розчинними солями барію потерпілий притискає коліна до 

живота, намагаючись зменшити біль. 

Отруєння мухоморами викликає спазм бронхів. Це змушує потерпілого 

приймати положення, яке сприяє розширенню грудної клітки. 

 Зміни в органах відчуття. 

 Розлади слуху з порушенням вестибулярного апарату і VIII пари черепно-

мозкових нервів можуть статися при тривалому лікуванні аміноглікозидними 

антибіотиками (стрептоміцин, мономіцин, гентаміцин та інші), що призводить 
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до пригнічення слуху. Навпаки, загострення слуху та інших органів відчуття 

настає при отруєнні стрихніном, секуриніном. Хворі скаржаться, що лякає 

найменший шерех, а це свідчить про загострення спинномозкових рефлексів. 

 Послаблення зору може викликати отруєння метиловим спиртом, хініном.  

 Зіниці ока різко звужуються при отруєнні морфіном, пілокарпіном, 

прозерином та іншими антихолінестеразними засобами. 

 Розширення зіниць відбувається при отруєнні блекотою, дурманом, 

атропіном, кокаїном, адреналіном, гангліоблокаторами. 

 Хворий може перебувати в стані запаморочення, отруївшись кокаїном, 

чадним газом або ціанідами. Але у першому випадку хворий блідий, у другому 

- слизові оболонки губ, шкіра обличчя набувають яскраво-червоного кольору 

внаслідок утворення карбоксигемоглобіну (при отруєнні СО) або блокади 

цитохромоксидази тканинного дихального ферменту ціанідами. 

Коматозний стан може настати при порушенні серцево-судинної системи, 

найчастіше - викликаної отруєнням інсуліном (гіпоглікемічна кома), при 

важкому отруєнні морфіном із різким пригніченням дихання. Коматозний стан 

може бути при цукровому діабеті (гіперглікемічна кома), при уремії (уремічна 

кома). Додаткові відомості повинні допомогти лікарю правильно визначити 

діагноз, що важливо для вибору заходів лікарської допомоги. 

Може звернути на себе увагу моторне або словесне збудження. Так, при 

отруєнні блекотою або атропіном спостерігається загальне збудження, 

малозмістовна мова, недоладні рухи кінцівок, розширення зіниць, суха і 

червона шкіра обличчя. Загальне збудження і відчуття страху, розширення 

зіниць і різка блідість шкіри свідчать про можливість отруєння 

судинозвужувальними засобами (адреналін). 

 Судомні корчі скелетних м'язів, які змінюються клонічними судомами, 

можуть бути при отруєнні антихолінестеразними засобами. 

Тетанічні судоми з вираженим епістотонусом може викликати отруєння 

стрихніном. Але цьому передує ряд симптомів - підвищення спинно-мозкових 

рефлексів, коли людина починає реагувати на малі шуми. Проявляється тризм 

жувальних м'язів, хворий не може відкрити рота і жувати їжу. Таке отруєння 

буває при тривалому застосуванні стрихніну і особливо за випадків, коли 

хворий хоче прискорити одужання, приймаючи препарат у збільшених дозах. 

 Інколи визначити діагноз допомагає огляд блювотних мас, сечі, 

випорожнень. При отруєнні мідним купоросом блювотні маси зеленувато-

синього кольору, сульфатом цинку - білуваті, а пізніше - кров'янисті. 

При отруєнні деякими речовинами необхідно звернути увагу на випорожнення 

кишечника. Так, при отруєнні миш'яком і сурмою випорожнення мають вигляд 

"рисового відвару"; піняві, надмірні, з неприємним запахом - при отруєнні 

грибами; кров'янисто-водяні - при отруєнні препаратами ртуті (сулема). 

Чорнуватий відтінок свідчить про отруєння азотнокислим вісмутом. 

 У деяких випадках змінюється колір сечі. Так, при отруєнні фосфором він 

зеленувато-бурий, сантоніном - зеленуватий, толокнянкою і фенолом - чорний. 
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 Порушення сечовидільної функції нирок аж до повної відсутності сечі 

(анурія) зустрічається при отруєнні препаратами ртуті. Затримка сечі може 

настати внаслідок паралічу сфінктера сечового міхура при отруєнні 

снодійними, жарознижувальними засобами або внаслідок спазму сфінктера 

сечового міхура при отруєнні морфіном. 

 У діагностиці отруєнь допомагають симптоми, пов'язані переважно з 

місцевою або резорбтивною дією отрут. 

 Переважно місцеву дію мають кислоти (коагуляційний некроз), луги 

(колікваційний некроз). 

 Резорбтивна дія розвивається внаслідок пошкодження якої-небудь 

системи або органу. 

 Порушення серцевої діяльності з перевагою бради- або тахікардії може 

спричинити отруєння серцевими глікозидами, хініном, саліцилатами. 

Зміна судинного тонусу може спостерігатися при отруєнні гістаміном, 

нітритами, гангліоблокаторами - зниження артеріального тиску; розчинні солі 

барію, адреноміметики - підвищують артеріальний тиск. 

Пригнічення активності центральної нервової системи відбувається при дії 

наркотичних, наркозних засобів, алкоголю, снодійних, заспокійливих засобів, 

нейролептиків, транквілізаторів.  

 Збудження центральної нервової системи з підвищенням тонусу скелетної 

мускулатури спостерігається при отруєнні стрихніном, коразолом, кофеїном, 

адреналіном, глюкокортикоїдами. 

 Зміни складу крові можуть розвиватися внаслідок дії ряду лікарських 

речовин. 

 1. Лікарські речовини, які викликають метгемоглобіноутворення 

(амілнітрит, нітрит натрію, левоміцетин). 

 2. Речовини, які зв'язують гемоглобін і таким чином виключають його з 

окислювальних процесів як носія кисню (чадний газ перетворює гемоглобін у 

карбоксигемоглобін). 

 3. Речовини, які спричиняють гемоліз крові - гемолітичні отрути 

(граміцидин при внутрішньовенному введенні, мідний купорос, миш'яковистий 

водень). 

 Порушення тканинного дихання спостерігається внаслідок кисневого 

голодування у тканинах, при отруєнні ціаністими сполуками, сірководнем. 

Порушення легеневого дихання спостерігається при отруєнні міорелаксантами 

внаслідок блокади нервово-м'язового синапсу скелетних м'язів; морфіном - 

порушення дихання внаслідок зниження збудливості дихального центру. 

 Порушення тонусу гладкої мускулатури - підвищення тонусу гладких 

м'язів - зазначається при передозуванні М-холіноміметиками, 

антихолінестеразними засобами. При отруєнні розчинними солями барію 

підвищується тонус гладкої мускулатури кишечника і судин (особливо 

коронарних і брижових). Кокаїн і адреналін викликають, головним чином, 

спазм мозкових і поверхневих судин шкіри та слизових оболонок. 
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ВИСНОВКИ ДО ДРУГО ПИТАННЯ 

Таким чином, слід зазначити, що причиною отруєння може стати проста 

випадковість: особа щось проковтнула або вдихнула. Це можуть бути медичні 

препарати (наприклад, надмірна доза аспірину), пральні порошки та інша 

продукція, газ, надмірна доза наркотиків (випадково або навмисно), зіпсована 

їжа, алкоголь і т.д. Визначити, від чого саме відбулося отруєння, складно: деякі 

отруйні речовини розширюють зіниці, у той час як інші скорочують їх. Деякі 

призводять до надмірного виділення слини, інші викликають сухість слизової 

оболонки. Одні прискорюють роботу серця, у той час як інші її сповільнюють; 

пришвидшують або сповільнюють подих. Одні види отрут заподіюють пекучий 

біль, у той час як реакція на інші проходить безболісно. Людина може 

отруїтися, але ознаки отруєння з'являться тільки через кілька годин, днів або 

місяців. 

До основних симптомів і ознак отруєння відносять: біль у животі, втрата 

апетиту; посинілі губи, кашель; неприємний запах із рота; нудота, блювота, 

пронос; утруднення подиху й серцебиття; запаморочення й головний біль, шум 

у вухах; сонливість, зниження чутливості; лихоманка, жар, слабкість; 

дратівливість.  

 

III. ОСОБЛИВОСТІ НЕВІДКЛАДНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ 

ОТРУЄННЯХ 

Незалежно від характеру та умов, за яких відбулось отруєння, заходи 

першої допомоги зводяться до ряду основних принципів. 

1. Видалення отрути з місця її потрапляння в організм (промивання шкіри, 

слизових оболонок). 

2. Попередження всмоктування отрути призначенням протиотрут, 

знешкодження отрути до резорбції або видалення її із шлунка (адсорбуючі, 

осаджувальні, обволікувальні, в'яжучі, проносні засоби). 

3. Знешкодження всмоктаної отрути (введення протиотрут різного характеру - 

глюкоза, тіосульфат натрію та інші антидоти). 

4. Прискорення видалення отрути із організму або підвищення 

дезінтоксикаційної функції печінки (зменшення концентрації отрути у крові і 

тканинах завдяки посиленому введенню рідини в організм). 

5. Боротьба з наслідками отруєння, призначення симптоматичної терапії 

(регуляція життєво важливих функцій організму, які порушуються внаслідок 

потрапляння отрути в організм. 

 Заходи боротьби з невсмоктаною отрутою 

 При потраплянні подразнювальних або опікаючих речовин на шкіру та 

слизові оболонки, їх необхідно змити великою кількістю чистої води. 

Якщо отруєння пов'язано з прийомом отрути всередину, то необхідно 

якнайшвидше видалити її із шлунка. Це можна здійснити за допомогою 

використання блювотних засобів, промивання шлунка водою з додаванням до 

неї адсорбуючих речовин (активоване вугілля). При отруєнні розчинними 
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солями барію необхідно перетворити цю речовину в нерозчинну сполуку. Для 

цього потерпілому дають випити розчин сульфату магнію або натрію, потім 

утворений осад - сірчанокислий барій - видаляють промиванням. 

При отруєнні азотнокислим сріблом для промивання шлунка використовують 

розчин хлориду натрію, тоді утворюється осад хлористого срібла, який 

видаляють промиванням. 

 При отруєнні деякими алкалоїдами (морфін, стрихнін та інші) шлунок 

промивають розчином калію перманганату (1:2000). Калію перманганат 

здатний окислювати алкалоїди і перетворювати їх у нетоксичні сполуки. При 

отруєнні іншими алкалоїдми використовують дубильні речовини (0,5% розчин 

таніну, міцний чай), які осаджують алкалоїди. 

 Попередити всмоктування можна призначенням адсорбуючих речовин 

(активоване вугілля), що служить для адсорбції алкоголю, фенолу, миш'яку, 

стрихніну, солей важких металів. 

 При отруєнні солями важких металів застосовують також спеціальні 

протиотрути (антидоти). Антидоти важких металів (антидот Стржижевського) - 

стабілізована сірководнева вода. Для стабілізації сірководню в розчин додають 

солі натрію і магнію. Через 10 хвилин після прийому цього антидоту 

промивають шлунок. 

 Для попередження всмоктування отрути може бути використаний 

хімічний антагонізм. Так, при отруєнні кислотами шлунок промивають слабким 

розчином лугу (окис магнію, гідрокарбонат натрію). При отруєнні лугами - 

слабкими розчинами органічних кислот (оцтова, лимонна, янтарна). 

 Невсмоктаної отрути можна позбутися викликаючи блювання. 

 Після видалення отрути із шлунка необхідно вжити заходів для виведення 

її із кишечника. Призначають сольові проносні засоби (сульфат магнію або 

натрію). 

 Заходи боротьби із всмоктаною отрутою 

 Для нейтралізації отрути в організмі використовують антагонізм. 

 Розрізняють фiзіологічний або функціональний антагонізм між отрутою і 

лікарською речовиною, відновлюючи функції тканин, органів і систем 

(відновлення ритму серцевої діяльності атропіном при отруєнні мускарином, 

зняття стрихнінових судом вдиханням ефіру). 

Приклад конкурентного антагонізму між речовинами подібної будови але 

протилежної дії - ацетилхолін і тубокурарин. Тубокурарин пригнічує 

ацетилхоліновий ефект. Оскільки блокує нервово-м'язовий синапс. 

Ацетилхолін, його накопичення в нервово-м'язовому синапсі при призначенні 

антихолінестеразних засобів (прозерин) відновлює скорочення скелетної 

мускулатури. 

 Таким чином, в організмі потрібно зробити такий субстрат, який би 

утворював з отрутою більш міцну і менш дисоціовану сполуку, ніж між 

отрутою та біохімічною системою організму, тканин. При отруєнні 

препаратами ртуті, вісмуту, миш'яку відбувається зв'язування отрути з 

тіоловими ферментами білків, чим досягається їх блокування. При лікуванні 
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отруєнь цими речовинами використовують унітіол. Замість унітіолу можна 

використати також тіосульфат натрію. Обидві речовини мають лабільні 

сульфгідрильні групи, які взаємодіють з солями важких металів, звільняючи 

тіолові групи ферментів, що приводить до покращення стану хворого. 

Глюкоза сприяє знешкодженню отрут у печінці. Після окислення глюкози у 

тканинах звільняється велика кількість енергії, тканини збагачуються 

макроергічними сполуками. Ці сполуки постачають енергію для синтетичних 

процесів, які відбуваються в печінці. Гіпертонічний розчин глюкози викликає 

осмотичну дію, при цьому підвищується надходження рідких частин із тканин, 

внаслідок чого підсилюється діяльність серця, прискорюється плин крові, що 

приводить до підвищення лімфоутворення і лімфоплину. Знижується зворотне 

всмоктування води в ниркових канальцях; як наслідок - підсилення діурезу. 

Глюкоза сприяє розслабленню мускулатури судин і внутрішніх органів а 

повному спалюванню жирів, завдяки чому прискорюється виведення 

недоокислених продуктів обміну 

Симптоми гострих отруєнь деякими лікарськими речовинами  

і хімічними сполуками 
 Отруєння неорганічними сполуками миш'яку буває випадковим і 

зумисним. Ангідрид миш'яковистої кислоти використовується як отрута для 

знищення гризунів і випадково може потрапити в руки дітям при недбалому 

зберіганні. На місці потрапляння миш'яку з'являється опік з наступним 

некрозом тканин. Ця властивість миш'яку використовується у стоматології (для 

видалення нерва) при пломбуванні пошкоджених зубів. Отруєння препаратами 

миш'яку може бути гострим і хронічним. 

При гострому отруєнні відчувається неприємний металічний присмак у роті, 

печіння у горлі і стравоході. Через 30 - 40 хвилин розвивається блювання з 

домішкою крові, сильні болі у череві, холероподібні випорожнення, у вигляді 

"рисового відвару" з домішкою крові, спрага. З боку серцево-судинної системи 

відмічається слабий і частий пульс і, як наслідок, зниження артеріального 

тиску. Сполуки миш'яку є капілярними отрутами, викликають різке розширення 

капілярів внутрішніх органів. Підвищується проникливість судин. Розвивається 

загальна слабість, блідість шкіри. У сечі виявляються білок, циліндри. У 

важких випадках отруєння через 1 - 2 години настає смерть з ознаками гострої 

серцевої недостатності. Такий перебіг шлунково-кишкової форми гострого 

отруєння сполуками миш'яку. 

Нервова форма гострого отруєння препаратами миш'яку має більш бурхливий 

перебіг. У цьому випадку переважають симптоми з боку нервової системи, 

різка слабість, головний біль, втрата свідомості, судоми. 

Хронічне отруєння сполуками миш'яку розвивається поступово при тривалому 

потраплянні в організм невеликої кількості отрути. Миш'як депонується у 

різних органах (губчасті кістки, нирки, печінка, селезінка, м'язи, шкіра, волосся, 

нігті). Пошкоджуються нервова система, кровотворення, порушується обмін 

речовин. 
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 Основними симптомами хронічного отруєння сполуками миш'яку є: 

дерматити, виразки, гіперкератози, посивіння і випадіння волосся, ламкість 

нігтів, порушення пігментації шкіри. Пізніше з'являються болі по ходу 

нервових стволів, невралгічні болі у кінцівках, порушення шкірної чутливості. 

Хворі втрачають апетит, худіють, розвивається анемія, кахексія. Миш'як 

виводиться нирками, кишечником, потовими, слинними та молочними 

залозами. 

Допомога при отруєнні. При потраплянні отрути всередину призначають 50 - 

100 мл антидоту Стржижевського з послідуючим промиванням шлунка. 

Внутрішньовенно вводять унітіол 5% - 5 мл або стерильний розчин тіосульфат 

натрію 30% - 50 мл з розчином глюкози 40% - 20 мл, тетацин кальцію 10% - 10 

мл в 300 мл 5% розчину глюкози. Для зняття спазму гладкої мускулатури і 

зменшення больового синдрому вводять наркотичні анальгетики, 

атропіноподібні речовини. Для відновлення функції серцево-судинної системи 

вводять олійний розчин камфори 20% - 2 мл, кофеїну натрію бензоат 10% - 1 

мл, глюкозу 40% - 10 мл з кислотою аскорбіновою 5% - 1 мл, тіаміну бромід 3% 

- 1 мл, піридоксину гідрохлориду 6% - 1 мл, ціанокобаламіну 0,05% - 1 мл, 

гемодіаліз, перитонеальний діаліз на ранніх стадіях отруєння для виведення 

отрути, для попередження приєднання інфекції призначають антибіотики. При 

гіпохлоремії введення ізотонічного розчину хлориду натрію під шкіру або 

гіпертонічний розчин капельно 5 - 10% внутрішньовенно. 

 Отруєння препаратами ртуті. 

 При потраплянні препаратів ртуті всередину пошкоджуються як шляхи 

введення, так і виведення. 

 Симптоми отруєння. Внаслідок потрапляння сполук ртуті на місці їх 

контакту з тканинами розвиваються опіки - гінгівіт, стоматит, болі в роті, 

стравоході, шлунку, кишечнику, металічний смак у роті, нудота, блювання з 

домішками крові, слинотеча, кровоточивість ясен, рідкі й часті випорожнення з 

кров'ю, тенезми, анурія. З боку серцево-судинної системи спостерігається 

розширення судин, яке супроводжується зниженням артеріального тиску, 

підвищенням проникливості капілярів, набухання слизових оболонок, 

лімфатичних вузлів, затьмарення свідомості, судоми розвиваються м'язів, 

епілептиформні припадки. 

При отруєнні парами ртуті або вдихання отрутохімікатів, що містять ртуть 

настає різкий сухий кашель, задишка, можливий розвиток токсичного набряку 

легень. 

 Допомога при отруєнні - при потраплянні у шлунок промивання шлунку з 

послідуючим призначенням всередину антидоту Стржижевського (50 - 100 мл) і 

повторне промивання шлунку через 10 - 15 хв. Можливе промивання шлунку 

водою з додаванням 5% розчину унітіолу 20 - 40 мл на 1 л води. Після 

всмоктування вдаються до тих же заходів, що й при отруєнні сполуками 

миш'яку. 

 Отруєння препаратами свинцю. 
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 Симптоми: різкі, переймоподібні болі у череві (свинцева колька), тривалі 

запори, підвищення артеріального тиску внаслідок спазму судин і гладкої 

мускулатури внутрішніх органів. Цьому передує поганий апетит, загальна 

слабість, апатія, втомлюваність, набряк десен, підвищення слиновиділення, 

солодкуватий присмак у роті. Загальні ознаки: шкіра бліда з сіруватим 

відтінком, свинцева кайма - лілово-сіра полоска по краю ясен і зубів 

(відкладення сірнистого свинцю, живіт втягнутий, при надавлюванні 

відчувється полегшення і зменшення болю, явища токсичного пошкодження 

печінки, поліневрити. Артеріальний тиск підвищений, брадикардія. В крові - 

підвищення кількості ретикулоцитів, еритроцитів з базофільною зернистістю 

(сидероцити); порфіринурія. 

 Допомога при отруєнні. При свинцевій кольці - проводять двохсторонню 

паранефральну новокаїнову блокаду, для зняття спазму гладкої мускулатури 

внутрішніх органів вводять розчин атропіну сульфат 0,1% - 1 мл або 

платифіліну гідротартрат 0,2% - 1 мл, папаверину гідрохлорид 2% - 2 мл 

внутрішньом'язово, аміназин всередину 30 мг, внутрішньовенно тетацин 

кальцію 10% - 10 мл 2 рази на день з інтервалом у 3 години, при поліневритах 

вітаміни В1 5% - 1 мл, В12 0,1% - 1 мл, зігрівання тіла, заспокійливі засоби 

(транквілізатори, седативні засоби), калію йодид. 

 Отруєння розчинними солями барію (хлорид барію). 

 Симптоми отруєння: головокружіння, головні болі, слинотеча, спрага, 

печіння у роті, нудота, блювання, болі у животі (внаслідок спазму гладкої 

мускулатури кишечника і брижейки), шкіра бліда, покрита холодним потом, 

через 2 - 3 год розвивається м'язова слабкість (в'ялий параліч м'язів верхніх 

кінцівок та шиї). Підвищення артеріального тиску, пронос, аритмія, 

сповільнення пульсу, порушення ритму серцевої діяльності - екстрасистолія, 

бігемінія; миготіння передсердя з послідуючим зниженням артеріального тиску. 

Задишка, ціаноз слизових оболонок.  

 Допомога при отруєнні: промивання шлунку розчином сульфату магнію 

або натрію (на 1 літр води додають 1 столову ложку сухого сульфату натрію 

або магнію). Проносні засоби для видалення утвореного осаду сульфату барію. 

Судинорозширювальні засоби (нітропрусид натрію). Для зняття спазму гладкої 

мускулатури внутрішніх органів вводять атропіну сульфат 0,1% - 1 мл, 

платифіліну гідротартрат 0,2% - 1 мл, наркотичні анальгетики (промедол 1% - 1 

мл), розчин тетацину кальцію 10% - 10 мл з 500 мл 5 % розчину глюкози 

внутрішньовенно крапельно. При порушенні серцевого ритму - хлорид калію 

4% - 10 мл разом з рочином глюкози. Для нормалізації серцево-судинної 

системи вводять кофеїну натрію бензоат 10% - 1 мл під шкіру, строфантин 

0,05% - 1 мл, вітаміни В1 5% - 1 мл, В12 0,1% - 1 мл. 

 Отруєння ціанідами. 

 Амігдалин - глікозид, який є в зернах плодів рослин родини розоцвітих, у 

гірькому мигдалю (біля 3%), в ядрах персикових (2,35%), абрикосових і 

сливових (0,96%), вишневих (0,85%), насіннях яблук (0,6%). Амігдалин під 
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впливом ферменту емульсину, або розведених кислот розщеплюється у 

присутності води на бензальдегідціангідрин і глюкозу.  

 Бензальдегідціангідрин частково розщеплюється на синильну кислоту і 

бензальдегід. Сам по собі амігдалин не активний; прийнятий всередину, у 

кишечнику частково розщеплюється під впливом гнильних бактерій 

утворюючи синильну кислоту. 

 При поїданні рослинного матеріалу, який містить синильну кислоту, 

отруєння настає через 15 - 30 хвилин. 

 При потраплянні в організм значної кількості продуктів, що містять 

синильну кислоту або її солі, надзвичайно швидко розвивається гостре 

отруєння. Синильна кислота, як і її солі (ціанід калію), викликає різке 

збудження ЦНС, за яким швидко настає параліч останньої. Тканини втрачають 

здатність віднімати кисень із оксигемоглобіну крові, внаслідок чого 

задихаються. Смерть настає (при великих дозах уже через декілька секунд) від 

паралічу дихального центру. Отруєння з повільнішим протіканням може 

відбуватися й після споживання зерен плодів (гіркого мигдалю, вишень, слив, 

персиків, абрикос, яблук та інших). 100 г гіркого мигдалю містять біля 0,15 г 

синильної кислоти (смертельна доза для людини становить 0,06 г). 

 Отруєння сполуками синильної кислоти можуть мати такий перебіг:  

 1) диспноетична форма - відчуття дертя у горлі, гіркий пекучий присмак у 

роті, характерний запах видихуваного повітря, слинотеча, оніміння рота, зіва і 

гортані, відчуття тепла у шлунку, нудота, блювання, головний біль, часте 

дихання, сповільнення пульсу, розширення зіниць, загальна слабість; 

 2) конвульсивна форма - втрата свідомості, яскраво-червоне забарвлення 

видимих слизових оболонок, судоми; 

 3) паралітична форма - повна втрата чутливості і рефлексів, самовільне 

виділення сечі і спорожнення кишечника, рідке і поверхневе дихання, яке 

врешті припиняється. 

 Механізм отруйної дії ціанідів. Отруйна дія ціанідів полягає в тому, що 

ціаніди викликають блокаду дихальної функції клітин і тканин (розвивається 

тканевий - гістотоксичний) тип гіпоксії обумовлений порушенням здатності 

тканин поглинати кисень із крові. Утилізація кисню тканинами може 

затруднятися в результаті пригнічення біологічного окислення різними 

інгібіторами, порушення синтезу ферментів або пошкодженням мембранних 

структур клітин. Активна сполука синильної кислоти з окисленою формою 

гемінферменту (тривалентне залізо) перешкоджає окисленню цитохрому. В 

результаті розвивається перепона до відновлення заліза дихального ферменту в 

двовалентну форму і таким чином до переносу кисню на цитохром. Отже, 

токсична дія ціанідів проявляється в пригніченні, паралічі поглинання кисню 

клітинами. (Під впливом ціанідів організм втрачає здатність засвоювати кисень. 

Ціаніди, точніше CN-іони, внаслідок особливої хімічної спорідненості з 

тривалентним залізом вибірково взаємодіють із окисленими молекулами 

цитохромоксидази. Цим гальмується нормальний перебіг процесу тканинного 

дихання. Таким чином, блокуючи один із залізовмісних дихальних ферментів, 
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ціаніди викликають парадоксальне явище: в клітинах і тканинах є надлишок 

кисню, а засвоїти його вони не можуть, оскільки він хімічно неактивний. 

Внаслідок цього в організмі швидко формується патологічний стан, відомий під 

назвою тканинної або гістотоксичної гіпоксії, що проявляється задухою, 

важким порушенням роботи серця, судомами, паралічом). 

 Симптоми отруєння ціанідами - яскраво-червоний колір шкіри і 

слизових оболонок, підвищення артеріального тиску, брадикардія, часте 

дихання, болі у ділянці серця, судоми. 

 Допомога при отруєнні ціанідами повинна бути надана чимскоріше, бо 

отрута діє швидко. При отруєнні ціанідами, прийнятими всередину, необхідно 

промити шлунок водою із додаванням окислювачів (перекис водню 1% розчин, 

або розчин калію перманганату 0,1% розчин) або застосування для цього 

розчин тіосульфату натрію 5%, який переводить синильну кислоту в роданисті 

сполуки - нетоксичні для організму. 

При наявності синильної кислоти у тканинах і крові необхідно зробити 

субстрат, де б містилось тривалентне (окисне) залізо, яке є необхідною 

складовою частиною клітинних окислювальних (дихальних) ферментнів. Ці 

субстрати поглинають ціаніди і покривають оболонкою, яка запобігає 

подальшому блокуванню процесу тканинного дихання. 

 Щоб відокремити ціаніди від дихального ферменту і таким чином 

відновити його діяльність, в організм вводять речовини, які перетворюють 

оксигемоглобін еритроцитів у метгемоглобін. Реакція взаємодії метгемоглобіну 

з ціанідами приводить до утворення нетоксичного комплексу - 

ціанметгемоглобіну. Метгемоглобін вступає у міцну сполуку з ціанідами, 

віднімаючи ціаніди від сполуки з дихальним ферментом. Метгемоглобін 

поступово відновлюється в оксигемоглобін. 

 Допомога при отруєнні: Необхідно вводити речовини, які знімають 

спазми судин і гладкої мускулатури. Призначають (вдихання амілнітриту, 

нітрогліцерин - т. 0,5 мг, нітрит натрію внутрішньовенно 2% - 10мл, 

метиленову синьку 1% - 10 мл разом із розчином глюкози 20% - 20 мл - вони 

здатні переводити оксигемоглобін у метгемоглобін, в якому залізо тривалентне. 

Крім того, вводять тіосульфат натрію, нітропрусид натрію, платифіліну 

гідротартрат). 

 Отруєння нітритами. 

 Симптоми отруєння: головні болі, головокружіння, запаморочення, 

пульсація в судинах голови, шум у вухах, ціаноз шкіри і слизових оболонок, 

обличчя і з буроватим відтінком остальної шкіри, прискорення пульсу, 

зниження артеріального тиску, задишка, розширення зіниць, коматозний стан 

болі в череві. Буроватий відтінок шкіри внаслідок утворення метгемоглобіну. 

Допомога при отруєнні: при попаданні нітритів всередину проводять шлунку 

водою з додаванням активованого вугілля, призначають послаблюючі засоби - 

сульфат магнію або натрію - 30 г розчиняють в 100 мл теплої води, 

внутрішньовенно вводять метиленову синьку 1% -20 мл, глюкозу 20% - 20 мл, 

кислоту аскорбінову 5% - 2 мл, камфору 20% - 2 мл, лобеліну гідрохлорид 1% - 
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1 мл, норадреналіну гідротартрат 0,1% - 1 мл або мезатон 1% - 1 мл, 

ізотонічний розчин хлориду натрію, штучне дихання. 

 Отруєння речовинами, які стимулюють М-холінорецептори 
(карбахолін, мухомори, бліда поганка) і антихолінестеразними засобами 

(прозерин, фосфакол, карбофос, хлорофос). 

Симптоми отруєння - посилена слинотеча, потовиділення, сльозотеча, 

блювання, бронхоспазм, болі в череві, звуження зіниць, набряк легенів, ціаноз, 

зниження артеріального тиску, брадикардія, судоми, галюцинації. 

Допомога при отруєнні - промивання шлунку, призначення послаблюючих 

засобів, вводять атропіну сульфат 0,1% - 1 мл, хлоралгідрат у клізмі 1,0 - 2,0, 

дають вдихати кисень, строфантин 0,05% - 1 мл до появи сухості слизових 

оболонок, глюкозу 20% - 20 мл, кислоту аскорбінову 5% - 2 мл, 

гепатопротектори, при судомах сульфат магнію 25% - 10 мл внутрішньом'язово. 

При отруєнні фосфорорганічними антихолінестеразними засобами, крім 

названих препаратів, вводять також реактиватори холінестерази (дипіроксим 

15% - 1 мл, аллоксим 75 мг). 

 Отруєння М-холіноблокаторами і рослинами, які їх містять (блекота, 

дурман, красавка). 

 Симптоми отруєння - збудження, клонічні судоми, сухість шкіри і 

слизових оболонок, почервоніння шкіри, тахікардія, підвищення артеріального 

тиску, розширення зіниць, рухове, моторне і мовне збудження, галюцинації, 

гіпертермія, аритмія, диплопія, світлобоязнь, атаксія, втрата орієнтації. 

 Допомога при отруєнні - промивання шлунка розчином калію 

перманганату 0,02% - 500 мл, сольові проносні, антихолінестеразні засоби 

(прозерин), кофеїн, при збудженнях - хлоралгідрат у клізмі, при 

психомоторному збудженні -тизерцин 1% - 2 мл, промедол 2% - 1 мл, 

фенобарбітал, жарознижувальні (амідопірин або реопірин 5 мл 

внутрішньом'язово, кордіамін, форсований діурез. 

 Отруєння гангліоблокаторми (бензогексоній та інші). 

 Симптоми отруєння: зниження артеріального тиску, колапс, загальна 

слабість, тахікардія, порушення дихання, гіпоксія, галюцинації, ціаноз, 

збудження. 

 Допомога при отруєнні - ефедрину гідрохлорид 5% - 1 мл, мезатон 1% - 1 

мл, кордіамін 2 мл, вдихання кисню, прозерин, строфантин, розчин глюкози, 

сечогінні засоби. 

 Отруєння адреноміметиками (адреналін, норадреналін, мезатон, 

ефедрину гідрохлорид). 

 Симптоми отруєння - загальний неспокій, шум вухах, болі в ділянці 

серця, різка блідість шкіри, розширення зіниць, судоми, страх, набряк легень, 

підвищення артеріального тиску, тахікардія, аритмія. 

 Допомога при отруєнні - нітрогліцерин під язик, бензогексоній 2,5% - 1 

мл, нітропрусид натрію 1% - 10 мл, кордіамін, аміназин 2,5% - 1 мл, глюкоза, 

штучне дихання. При набряку легень - строфантин 0,05% - 1 мл 



41 
 

внутрішньовенно разом з 10 мл 40% розчину глюкози, розчин камфори 

внутрішньом'язово 20% - 2 мл під шкіру.  

 Отруєння диплацином, тубо курарином.  

 Симптоми отруєння: названі засоби блокують Н-холінорецептори 

скелетних м'язів, внаслідок чого ацетилхолін не може вступати у зв'язок з цими 

рецепторами; спостерігається розслаблення скелетної мускулатури, 

припиняється дихання. 

 Допомога при отруєнні: штучне дихання, внутрішньом'язово вводять 

прозерин 0,05% - 1 мл. 

 Отруєння дитиліном. 

 Симтоми отруєння: розслаблення скелетної мускулатури, припинення 

дихання. 

 Допомога при отруєнні: переливання свіжої крові, введення 

холінестерази, штучне дихання. 

 Отруєння морфіном.  

 Симптоми отруєння: пригнічене дихання (періодичне за типом Чейн-

Стокса), гостра недостатність дихання, гіпотонія, сповільнення ритму серцевих 

скорочень, загальне пригнічення, зниження температури тіла, звуження зіниць з 

послабленням реакції на світло, затримка сечі внаслідок спазму сфінктера 

сечового міхура, гіперемія шкіри, підвищення сухожильних рефлексів. При 

важкому отруєнні - спостерігається асфіксія, різкий ціаноз слизових оболонок, 

розширення зіниці ока, серцево-судинна недостатність. Смерть може наступити 

внаслідок пригнічення дихання. 

 Допомога при отруєнні - промивання шлунка розчином калію 

перманганату (незалежно від шляху введення і часу, бо морфін має здатність 

виділятись слизовою оболонкою шлунка і знову всмоктуватись), сольові 

проносні засоби (сульфат магнію або натрію), введення налорфіну 

гідрохлориду 0,5% - 1 мл, глюкозу 20% - 10 мл, лобеліну гідрохлорид 1% - 1 

мл, розчин атропіну сульфату 0,1% - 1 мл, кордіамін 1 мл, кофеїну натрію 

бензоат 10% - 1 мл, розчин камфори олійний 20% - 2 мл, бемегрид 10% - 10 мл, 

строфантин 0,05% - 1 мл, вітамін В1 5% - 1 мл, катетеризація сечового міхура, 

зігрівання тіла, антибіотики для попередження інфекції. 

 Отруєння серцевими глікозидами. 

 Симптоми отруєння: нудота, блювання, пронос, брадикардія яка 

змінюється тахікардією, екстрасистолія, фібриляція шлуночків, зіниці ока 

розширені, диплопія, підвищення артеріального тиску, зупинка серця, 

збудження. 

 Допомога при отруєнні - промивання шлунка розчином калію 

перманганату або таніну, сольові проносні засоби, камфора 20% - 1 мл, 

атропіну сульфат 0,1% - 1 мл, лідокаїн 1% - 5 мл, унітіол 5% - 5 мл, розчин 

калію хлориду 0,4% - 500 мл внутрішньовенно крапельно. 

 Отруєння кокаїном. 
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 Симптоми отруєння: блідість шкіри, головний біль, викликаний спазмом 

судин мозку, тахікардія, збудження, судоми, галюцинації, розширення зіниць, 

анестезія.  

 Допомога при отруєнні: Постраждалому дають нітрогліцерин під язик; 

вводять розчин сибазону 0,5% - 2 мл; застосовуються фенобарбітал, камфора 

олійний розчин 20% - 2 мл, кальцію хлорид 10% - 10 мл. 

 Отруєння стрихніном. 

 Симптоми отруєння: підвищення рефлекторної збудливості, головний 

біль, задишка, підвищення тонусу потиличних м'язів, тризм щелеп, тетанічні 

судоми аж до опістотонуса при найменшому подразненні, лякливість, 

самовільне сечовиділення, розширення зіниць, спазм дихальних м'язів з 

розвитком різкої ригідності грудної клітини, параліч дихання. 

Допомога при отруєнні: спокій, інтубаційний наркоз, активоване вугілля 

всередину, хлорагідрат у клізмі, фенобарбітал, глюкозу внутрішньовенно 20% - 

20 мл, магнію сульфат 25% - 10 мл внутрішньом'язово, сибазон. 

 Отруєння коразолом. 

 Симптоми отруєння: серцебиття, прискорення пульсу, збудження 

центральної нервової системи, клонічні судоми. 

Допомога при отруєнні: хлоралгідрат у клізмі, фенобарбітал, сибазон, глюкоза. 

 Отруєння кофеїном. 

 Симптоми отруєння: збудження центральної нервової системи, 

підвищення артеріального тиску, прискорення пульсу (тахікардія), галюцинації. 

 Допомога при отруєнні: промивання шлунка розчином таніну, 

хлоралгідрат у клізмі, фенобарбітал, броміди (натрію бромід внутрішньовенно, 

карбромал, бромізовал всередину), сибазон 0,5% - 1 мл, глюкоза 20% - 20 мл, 

кислота аскорбінова 5% - 2 мл, для зниження артеріального тиску призначають 

гіпотензивні засоби. 

 Отруєння бромідами. 

 Симптоми: сонливість, пригнічення активності центральної нервової 

системи, загальна слабість, тремор, атаксія, висипання на шкірі, катари верхніх 

дихальних шляхів (нежить). 

 Допомога при отруєнні. Призначають всередину натрію хлорид по 4,0 

кожні 4 години, внутрішньовенно ізотонічний розчин натрію хлориду, амонію 

хлорид по 5,0 на добу, кофеїн, камфора, бемегрид, етимізол. 

 Отруєння барбітуратами. 

 Симптоми отруєння барбітуратами: блювання, сонливість, пригнічення 

дихання, порушення гемодинаміки, зниження артеріального тиску, колапс, 

зниження температури тіла, параліч центральної нервової системи, мимовільне 

виділення сечі. 

 Домомога при отруєнні: промивання шлунка, сольові проносні, бемегрид 

0,5% - 10 мл, камфора, кофеїн, гарячий чай, зігрівання тіла, глюкоза, 

перитонеальний діаліз, гемодіаліз, форсований діурез. 

 Отруєння екстрактом чоловічої папороті. 
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 Симптоми отруєння: болі в череві, нудота, блювання, проноси з 

домішкою крові, звуження зіниці ока, втрата свідомості, судоми, розлади 

дихання і серцевої діяльності, колапс, порушення функції печінки. 

 Допомога при отруєнні: промивання шлунка, сольові проносні, камфора, 

кофеїн, хлоралгідрат, фенобарбітал, сибазон, глюкоза, зігрівання тіла. 

 Отруєння хініном, плазмоцидом, акрихіном. 

 Симптоми отруєння: - шум у вухах, зниження слуху і зору, нудота, 

блювання, двоїння в очах (диплопія), гемералопія, розширення зіниці ока, 

зниження артеріального тиску, брадикардія, болі в животі, судоми, 

поліневрити, психомоторне збудження, клоніко-тонічні судоми, явища серцево-

судинної недостатності, у важких випадках розвивається важкий коматозний. 

стан. 

 Допомога при отруєнні: промивання шлунка розчином таніну або з 

домішкою активованого вугілля, сольові проносні засоби (магнію або натрію 

сульфат), кофеїн, камфора, стрихнін 0,1% - 1 мл, вітаміни групи В, глюкоза, 

ефедрин, мезатон, хлоралгідрат, фенобарбітал, сибазон, форсований діурез. 

 Отруєння інсуліном. 

 Симптоми отруєння: загальна слабість, головокружіння, тремор 

кінцівок, болі в грудній клітці, тахікардія, відчуття голоду, почервоніння 

обличчя, пітливість, коматозний стан з гіпотонією і втратою глибоких 

рефлексів, гіпоглікемічна кома, клонічні і тонічні судоми. 

 Допомога при отруєнні: глюкоза 40% - 20 мл внутрішньовенно разом з 

інсуліном, цукор, адреналіну гідрохлорид 0,1% - 1 мл під шкіру. 

 Отруєння саліцилатами. 

 Симптоми отруєння: - блювання, шум у вухах, дратівливість, розлади 

зору і слуху, галюцинації, коматозний стан, судоми. кровоточивість слизових 

оболонок, зниження температури тіла, висипи на шкірі. 

Допомога при отруєнні: промивання шлунка водою з додаванням активованого 

вугілля, сольові проносні, камфора, кофеїн, вікасол, фітоменадіон, 

фенобарбітал, зігрівання тіла. 

 Отруєння бутадіоном, індометацином. 

 Симптоми отруєння: нудота, блювання, пронос, болі у животі, виразки 

шлунково-кишкового тракту, кровотечі, висипи на шкірі, дратіливість, 

безсоння, збудження. 

 Допомога при отруєнні: промивання шлунка, обволікувальні засоби, 

вікасол, снодійні, антиалергічні засоби. 

 Отруєння аніліном. 

 Симптоми отруєння: загальне пригнічення, спад сил, м'язовий тремор, 

серцева слабість, пригнічення дихання, синюшність слизових оболонок. 

 Допомога при отруєнні: метиленова синька, глюкоза, сольові проносні, 

кофеїн, камфора, строфантин. 

 Отруєння сульфатом магнію. 

 Симптоми отруєння: при внутрішньовенному введенні може настати сон 

з переходом у наркоз, пригнічення дихання. 
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 Допомога при отруєнні: внутрішньовенно вводять хлорид кальцію, 

глюконат кальцію, камфору, кофеїн, бемегрид, коразол, етимізол. 

 Отруєння нейролептиками. 

 Симптоми отруєння: сонливість, слабість, атаксія, запаморочення, 

сухість у роті, анорексія, запори, тахікардія, підвищення рефлексів, зниження 

артеріального тиску, розширення зіниці ока, зниження температури тіла, 

пригнічення дихання, депресія. 

 Допомога при отруєнні: діуретики, норадреналін, мезатон, 

глюкокортикоїди, хлорид кальцію, вітаміни групи В, кислота аскорбінова, 

кофеїн, камфора, етимізол. 

 Отруєння резерпіном. 

 Симптоми отруєння: загальна слабість, сонливість, депресія, міоз, 

пригнічення дихання, зниження артеріального тиску, брадикардія, болі у череві, 

нудота, блювання, ульцерогенна дія (утворення виразок шлунково-кишкового 

тракту), проноси (внаслідок підвищення тонусу мускулатури кишечника). 

 Допомога при отруєнні: мезатон, норадреналін, глюкокортикоїди, 

етимізол, камфора, атропіну сульфат, метацин, тіаміну бромід, кислота 

аскорбінова, кофеїн.  

 Отруєння транквілізаторами.  
 Симптоми отруєння: загальна слабість, атаксія, сонливість, втрата 

свідомості, зниження артеріального тиску, пригнічення дихання. 

 Допомога при отруєнні: мезатон, норадреналін, глюкоза, вітаміни групи 

В, кофеїн, етимізол. 

 Отруєння глюкокортикоїдами. 
 Симптоми отруєння: загальна слабість, підвищена збудливість, ейфорія, 

безсоння, набряки, галюцинації, ульцерогенна дія, підвищення артеріального 

тиску, а також температури тіла, гіперглікемія, глюкозурія, гіпокаліемія, 

остеопорози, порушення функції печінки. 

 Допомога при отруєнні: вводять розчин калію хлорид 4 % - 50 мл (перед 

введенням розвести водою для ін'єкцій у 10 разів і вводити внутрішньовенно 

крапельно), снодійні засоби, ергокальциферол, антигістамінні засоби, 

спазмолітики міотропної дії, адреноблокатори. 

 Отруєння тиреоїдином. 

 Симптоми отруєння: підвищення основного обміну, похудіння, 

підвищення температури тіла, тахікардія, збудливість, пітливість, безсоння. 

 Допомога при отруєнні: заспокійливі засоби (броміди, транквілізатори, 

снодійні), антитиреоідні - метилурацил, мерказоліл). 

 Отруєння паратиреоїдином.  
 Симптоми отруєння: блювання, пронос, м'язова слабість, задишка, 

тахікардія. 

 Допомога при отруєнні: кальцитонін, ергокальциферол. 

 Отруєння гепарином. 
 Симптоми отруєння: головний біль, блювання, артралгії, підвищення 

температури тіла, свербіння тіла, висипи на шкірі, набряк Квінке, кровотечі, 
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тромбоцитопенія, набряк мозку, гематурія. 

 Допомога при отруєнні: внутрішньовенно вводять протаміну сульфату 

1% - 5 мл, кальцію хлорид, кислоту аскорбінову, антигістамінні засоби 

(димедрол 1%- 1 мл), сечогінні засоби (внутрім'язово фуросемід 1% - 1 мл, 

всередину - дихлотіазид таблетки по 50 мг). 

 Отруєння дикумарином. 
 Симптоми отруєння: головний біль, нудота 

Отруєння грибами й медичними препаратами відносять до гострих 

отруєнь: в організм людини потрапляє хімічна речовина в кількості, яка може 

викликати порушення важливих функцій і створити загрозу для життя. 

Розвиток ускладнень при гострому отруєнні багато в чому залежить від надання 

своєчасної першої допомоги. Потрапляння токсичних речовин в організм 

можливе через рот, шкіру, при введенні токсичних речовин у різні порожнини 

організму. Дуже часто отруєння медичними препаратами виникає при 

самолікуванні снодійними препаратами, їх неправильному вживанні; дітей 

часто приваблює яскрава упаковка й солодке покриття деяких препаратів. Якщо 

потерпілий проковтнув отруту, постарайтеся витягти залишки з рота. Для 

діагностики виду отруєння важливо розпитати родичів хворого й знайти 

упаковку від прийнятих медикаментів — візьміть її обов'язково з собою в 

лікарню. Це дозволить медичним працівникам швидше знайти протиотруту. 

Лікування хворих полягає в очищенні шлунково-кишкового тракту, 

промиванні шлунку, кишечника, хворому необхідно дати проносний препарат, 

інколи дозу необхідно повторити. Допоможіть потерпілому прилягти й 

забезпечте йому спокій. Викличте лікаря. При отруєнні хімічними речовинами 

хворому необхідно промити шлунок. З цією метою йому дають випити до 

одного літра теплої води й викликають блювоту. Промивання продовжують, не 

дивлячись на появу промивної води, змішаною із кров'ю. Промивати шлунок 

необхідно 2-3 рази. При яких-небудь хімічних отруєннях бажано давати білки 

яєць або молоко, з обов'язковим видаленням речовин зі шлунка шляхом 

викликання блювотного рефлексу. 

При отруєнні грибами симптоми гострого отруєння проявляються через 

4-8 годин після вживання грибів. Особливо важко переносять отруєння грибами 

діти й люди похилого віку. З'являються сильні спазми- болі в животі, нудота, 

що супроводжується блювотою, пронос (іноді із кров'ю), головний біль, шум у 

вухах, холодний піт, виділення слини. При отруєнні грибами діяльність серця 

порушується, знижується артеріальний тиск, шкіра стає жовтуватого кольору. 

Хворі стають повільні й байдужі до навколишніх. При наданні першої 

допомоги дуже важливо швидко вивести токсини з організму. Для цього 

шлунково-кишковий тракт промивають водою кімнатної температури (10-12 л), 

викликають блювоту. Для хімічного зв'язування отрути хворому дають 

активоване вугілля, 5 таблеток з водою, в'язкі речовини, наприклад, крохмал. 

При запальних процесах органів черевної порожнини, про що свідчить 

біль у животі з нудотою й блювотою, потрібно покласти холодний компрес на 

живіт. Не можна прикладати до живота теплі компреси, грілки, якщо причина 
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болю в животі не відома. Тепло викликає рефлекторне розширення судин, що у 

свою чергу прискорить запальний процес або викличе внутрішню кровотечу. У 

будь-якому разі, після надання першої медичної допомоги потерпілого повинен 

оглянути лікар. 

Після приймання спиртних напоїв, алкоголь із кишково-шлункового 

тракту всмоктується в кров, печінку, проникає в центральну нервову систему, 

потім у кору головного мозку, де зберігається найдовше. Алкоголь у малих 

дозах має збуджуючу дію, у більших дозах алкоголь гальмує не тільки роботу 

головного мозку, але кровообіг і роботу дихальної системи. Це і стає 

основними причинами смерті при важкому алкогольному отруєнні. 

Поширена помилкова думка про те, що алкоголь діє на організм 

зігріваюче. Це не так: у стадії алкогольного сп'яніння порушується 

терморегуляція, тепловиділення збільшується, тому що відбувається 

розширення капілярів. Сильне тепловиділення приводить до зниження 

температури тіла, але людина продовжує відчувати тепло. До симптомів 

отруєння алкоголем відносять сонливість, відсутність реакції на подразники, 

нудота, зниження температури тіла. Дихання стає слабким і поверхневим, 

порушується пульс. Хворий може знепритомніти. При наданні першої 

допомоги дуже важливо зупинити подальше всмоктування алкоголю в 

організм. З цією метою промивають шлунок слабким розчином Kmno4 або 

Nahco3. Робити це потрібно часто, але поступово, невеликими порціями. 

Викличте швидку допомогу й залишайтеся із хворим: нудота може перерости в 

блювоту. Ваша допомога йому просто необхідна. 

Як запобігти харчовому отруєнню. 

Перед готуванням їжі переконайтеся в тому, що Ваші руки чисті, якщо є 

ушкодження або ранки, використовуйте рукавички. Для того, щоб запобігти 

харчовому отруєнню, під час готування їжі простежте за тим, щоб заморожене 

м'ясо повністю розморозилося. Ретельно проварюйте м'ясо і яйця для того, щоб 

знищити всі небезпечні бактерії. Не зберігайте м'ясо, яке пройшло термічну 

обробку, дуже довго в холодильнику (воно стає сприятливим середовищем для 

розмноження бактерій). 

Працюючи на городі, переконайтеся в тому, що отруйні речовини заховані від 

дітей якнайдалі. Не споживайте дикі рослини, ягоди або коріння. 

Аптечка з медичними препаратами повинна перебувати поза досяжністю дітей 

або закрита на ключ. Поясніть маленьким дітям, яку шкоду може нанести 

навіть проста гра, наприклад, із засобом для миття посуду або пральним 

порошком. 

 

ВИСНОВОК ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Підсумовуючи вище викладене, слід зазначити, що незалежно від 

характеру та умов, за яких відбулось отруєння, заходи першої допомоги 

зводяться до ряду основних дій, а саме: 

1. Видалення отрути з місця її потрапляння в організм (промивання шкіри, 

слизових оболонок). 
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2. Попередження всмоктування отрути призначенням протиотрут, 

знешкодження отрути до резорбції або видалення її із шлунка (адсорбуючі, 

осаджувальні, обволікувальні, в'яжучі, проносні засоби). 

3. Знешкодження всмоктаної отрути (введення протиотрут різного характеру - 

глюкоза, тіосульфат натрію та інші антидоти). 

4. Прискорення видалення отрути із організму або підвищення 

дезінтоксикаційної функції печінки (зменшення концентрації отрути у крові і 

тканинах завдяки посиленому введенню рідини в організм). 

5. Боротьба з наслідками отруєння, призначення симптоматичної терапії 

(регуляція життєво важливих функцій організму, які порушуються внаслідок 

потрапляння отрути в організм. 

 

ВИСНОВКИ ДО ТЕМИ 

Таким чином, підсумовуючи вищезазначине, доходимо висновку, що 

людина постійно стикається з великою кількістю шкідливих речовин, які 

можуть викликати різні види захворювання, розлади здоров’я, а також 

травматизм як у процесі контакту, так і через певний проміжок часу. Шляхи 

проникнення шкідливих речовин в організм людини: через органи дихання, 

шкіру, рани, шлунково-кишковий тракт. Вплив шкідливих речовин на організм 

людини залежить від кількості речовини, що потрапила в нього, її токсичності, 

тривалості надходження і механізму взаємодії. Крім того, він залежить від 

статі, віку, індивідуальних особливостей організму, метеорологічних умов 

навколишнього середовища, хімічної структури і фізичних властивостей 

речовини. Причиною отруєння може стати проста випадковість: особа щось 

проковтнула або вдихнула. Це можуть бути медичні препарати (наприклад, 

надмірна доза аспірину), пральні порошки та інша продукція, газ, надмірна доза 

наркотиків (випадково або навмисно), зіпсована їжа, алкоголь і т.д. Визначити, 

від чого саме відбулося отруєння, складно: деякі отруйні речовини 

розширюють зіниці, у той час як інші скорочують їх. Деякі призводять до 

надмірного виділення слини, інші викликають сухість слизової оболонки. Одні 

прискорюють роботу серця, у той час як інші її сповільнюють; пришвидшують 

або сповільнюють подих. Одні види отрут заподіюють пекучий біль, у той час 

як реакція на інші проходить безболісно. Людина може отруїтися, але ознаки 

отруєння з'являться тільки через кілька годин, днів або місяців. До основних 

симптомів і ознак отруєння відносять: біль у животі, втрата апетиту; посинілі 

губи, кашель; неприємний запах із рота; нудота, блювота, пронос; утруднення 

подиху й серцебиття; запаморочення й головний біль, шум у вухах; сонливість, 

зниження чутливості; лихоманка, жар, слабкість; дратівливість. 

Підсумовуючи вище викладене, слід зазначити, що незалежно від характеру та 

умов, за яких відбулось отруєння, заходи першої допомоги зводяться до ряду 

основних дій, а саме: 

1. Видалення отрути з місця її потрапляння в організм (промивання шкіри, 

слизових оболонок). 
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2. Попередження всмоктування отрути призначенням протиотрут, 

знешкодження отрути до резорбції або видалення її із шлунка (адсорбуючі, 

осаджувальні, обволікувальні, в'яжучі, проносні засоби). 

3. Знешкодження всмоктаної отрути (введення протиотрут різного характеру - 

глюкоза, тіосульфат натрію та інші антидоти). 

4. Прискорення видалення отрути із організму або підвищення 

дезінтоксикаційної функції печінки (зменшення концентрації отрути у крові і 

тканинах завдяки посиленому введенню рідини в організм). 

5. Боротьба з наслідками отруєння, призначення симптоматичної терапії 

(регуляція життєво важливих функцій організму, які порушуються внаслідок 

потрапляння отрути в організм. 

  

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

Під час підготовки до практичного заняття курсантам необхідно завітати 

до методичного кабінету кафедри криміналістики, де ознайомитися з 

навчальною літературою та відеофільмами щодо надання першої медичної 

допомоги при отруєннях. Особливу увагу необхідно приділити ознакам 

отруєння та першій медичній допомозі, що надається постраждалим до приїзду 

карети швидкої медичної допомоги.   
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ТЕМА № 9. ДОЛІКАРСЬКА ДОПОМОГА ПРИ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДАХ 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Головною метою є надання теоретичних знань про психічні розлади 

органічного походження; розкрити сутність психічних розладів пізнього віку; 

сприяти розумінню захворювань центральної нервової системи внаслідок 

сифілісу; виховувати професійно важливі та морально – вольові якості 

майбутнього працівника національної поліції, впевненість. 

 

ВСТУП 

У початковій стадії психічних порушень розвивається загострення 

властивих людині рис характеру: з'являються дратівливість, буркотливість, 

егоцентричність, жадібність, підозрілість, іноді розв'язність, брутальність і цинізм. 

Звужується коло інтересів і знижується працездатність. Прогресує зниження 

пам'яті, особливо на поточні події. Поряд з похмурістю й недовірливістю 

виникають думки про свою непотрібність, що змінилася відношенні рідних, ідеї 

збитку, обкрадання або зубожіння. Хворі збирають непотрібні речі, ховають їх, 

втрачають і заявляють, що їх обкрали. При наявності денної сонливості вони 

погано сплять по ночах. 

Психози пізнього віку поділяються на передстаречі (пресенільні) психози і 

старечі (сенільні) психози. Атеросклеротичне слабоумство, яке може 
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розвинутись у більш тяжких випадках, відрізняється тим, що при втраті пам'яті 

хворі часто усвідомлюють свою хворобу й особистість у цілому не втрачається. 

 

I. ПСИХІЧНІ РОЗЛАДИ ОРГАНІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ, 

СИМПТОМАТИЧНІ ВКЛЮЧНО (F-00–F-09). СУДИННІ 

ЗАХВОРЮВАННЯ ГОЛОВНОГО МОЗКУ. 

Атеросклероз судин головного мозку. Атеросклероз є загальним 

захворюванням при якому переважно пошкоджуються артерії серця, мозку та 

інших органів за рахунок відкладення в їх стінках ліпоїдів і розростання 

сполучної тканини, в результаті чого відбувається порушення кровопостачання 

окремих органів. 

Атеросклероз мозкових судин розвивається здебільшого в похилому віці. 

Причинами, що сприяють його виникненню, можуть бути спадковість, 

психогенні, черепно-мозкові травми, інтоксикації (в т. ч. алкоголь, паління), 

спосіб життя і харчування. 

Відзначається певна клінічна послідовність (стадійність) розвитку це-

ребрального атеросклерозу. Одним із найбільш ранніх проявів захворювання є 

неврастеноподібний синдром. При цьому характерні скарги на слабкість, 

підвищену стомлюваність, розлади сну, головні болі, головокружіння, 

парестезії, шум і дзвін у вухах. Послаблюються запам’ятовування та фіксація 

нового матеріалу. Настрій знижується, з’являються сльозливість, тривожність, 

іпохондричні побоювання. Підсилюються і загострюються особистісні 

особливості, наприклад, особи, схильні до певного неспокою, стають особливо 

тривожними, вразливими, акуратні – підкреслено педантичними і т. д. 

Під час прогресування атеросклеротичного процесу помітно підсилюються 

психоорганічні розлади, які супроводжуються занепадом психічної діяльності. 

В картині хвороби на перші позиції виступають інтелектуально-мнестичні 

розлади, що проявляються виразними порушеннями пам’яті, уваги, падінням 

працездатності. Психічна діяльність набуває ригідного характеру, мислення 

втрачає легкість і гнучкість. З’являється схильність до зайвої ретельності, 

застрягання на окремих, навіть незначних деталях. Наростають емоційні 

зрушення, підвищена подразливість, слабодушність, нетримання афектів. Хворі 

стають егоїстичними, коло інтересів звужується, хоча морально-етичні та 

соціальні установки особи зберігаються ще довший час. Іноді картина 

інтелектуального зниження різко підсилюється після гострих порушень 

мозкового кровообігу, результатом чого може бути розвиток 

постапоплектичного слабоумства, клінічна структура якого в деяких 

випадках нагадує псевдопаралітичний стан із різким зниженням критики та 

рівня мислення, благодушно-ейфоричним настроєм і грубим порушенням 

пам’яті й орієнтування. 

Після мозкових крововиливів іноді розвивається характерний симптомо-

комплекс типу амнестичного Корсаковського синдрому. Можливі судомні 

прояви т. зв. пізня епілепсія). 
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При мозковому атеросклерозі можуть спостерігатися психотичні стани. 

Так, у зв’язку з гострим порушенням мозкового кровообігу може розвинутися 

присмерковий розлад свідомості, що протікає з картиною психомоторного 

збудження, неправильною, іноді агресивною поведінкою. Певний судово-

психіатричний інтерес становлять підгострі за перебігом, маячні синдроми з 

ідеями ревнощів, які найчастіше бувають у чоловіків. Маячення ревнощів 

часто поєднуються з ідеями шкоди, сполохами подразливості, злобності й 

агресії. У такому стані хворі можуть скоювати тяжкі суспільно небезпечні дії. В 

умовах судово-слідчої практики дуже важливо підкреслити особливу 

схильність хворих на мозковий атеросклероз до виникнення 

психогеннообумовлених реактивних станів, що нерідко мають затяжний 

характер. 

Гіпертонічна хвороба. Основною її клінічною ознакою є підвищення 

артеріального тиску, яке обумовлене нервово-функціональними порушеннями 

регуляції судинного тонусу. Ця хвороба є хронічним захворюванням з різними 

клінічними проявами залежно від стадії її розвитку і переважної локалізації 

пошкодження судин (серця, мозку чи нирок). На початковій стадії, при 

церебральній формі захворювання, психічні зміни нестійкі, відображають 

зв’язок із коливаннями рівня артеріального тиску і переважно відповідають 

неврозоподібному синдрому. Нерідко виникають різного роду настирливі 

явища: спогади, сумніви, страхи, особливо страх смерті. 

На другій і третій стадіях поряд із наростанням соматичних і невротичних 

розладів, обумовлених стійким підвищенням артеріального тиску, 

підсилюються і стають більш різноманітними психічні порушення. Можуть 

виникати короткочасні гіпертонічні психози, які протікають з картиною 

порушення свідомості за типом сутінкових, деліріозних чи аментивних 

станів або станів оглушення. У несприятливих випадках перебіг хвороби 

може ускладнитися гіпертонічним інсульнтом, наслідком якого можуть бути 

більш-менш виражені явища випадіння у вигляді паралічів, парезів, мовних 

порушень. Психоорганічне зниження за своєю структурою нагадує 

атеросклеротичне слабоумство, але з більш грубими порушеннями пам’яті і 

критичних здібностей. Може проходити також швидке прогресування з 

формуванням психоорганічного дефекту.  

При гіпертонічній хворобі можуть розвинутися й інші розлади. 

Псевдотуморозний синдром своїми проявами (різкою головною біллю, 

ейфорією, затримкою психічних процесів) нагадує клінічну картину пухлини 

мозку. Іноді виникає потреба диференціації церебральної форми гіпертонічної 

хвороби і прогресивного паралічу в зв’язку вираженими в картині хвороби 

ейфорією, глибоким занепадом пам’яті, розладами критичних здібностей. 

Судово-психіатрична оцінка. Особи з початковими стадіями судинних 

захворювань, як ті, що не виявляють виражених психотичних порушень, 

стосовно скоєних ними правопорушень визнаються осудними. Неосудними 

визнаються лише особи з явищами вираженого слабоумства або ті, котрі скоїли 

інкриміноване їм діяння в стані судинного психозу. Враховуючи труднощі, які 
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нерідко виникають при встановленні ступеня та глибини психічних змін в осіб 

із судинними захворюваннями головного мозку, їх потрібно направляти для 

проведення судово-психіатричної експертизи в стаціонар. 

Винесення судово-психіатричного висновку може бути утруднене при 

виникненні реактивних станів в осіб із судинними захворюваннями головного 

мозку. Іноді такі стани в осіб із церебрально-судинною недостатністю 

можуть набувати дуже тривалого та несприятливого перебігу, на тлі якого 

прогресує судинний процес із наростанням органічного зниження. Якщо 

несприятливий перебіг судинного захворювання зі схильністю до повторних 

мозкових крововиливів і наступного швидкого наростання слабоумства виник в 

осіб після скоєння правопорушення, але до винесення вироку, то потрібно 

ставити питання про застосування ч. 3 ст. 19 ККУ. Післяінсультне 

слабоумство, що розвинулось у засуджених під час перебування їх у місцях 

позбавлення волі, дає привід для дострокового звільнення від подальшого 

відбування покарання. 

Стосовно заходів медичного характеру щодо осіб із судинними 

захворюваннями, визнаними неосудними, то з них лише деякі, з явищами 

деменції або психозів з маячним синдромом потребують направлення на 

примусове лікування, зокрема, злобні, експлозивні, збуджені, з маяченням 

ревнощів і переслідування. Більшість хворих, що скоїли нетяжкі діяння, в 

повелінні яких домінує в’ялість, мала активність, можуть бути направлені в 

психіатричні лікарні на загальних засадах або передані на опікування рідних і 

під нагляд психдиспансеру. Визначення дієздатності осіб із судинними 

захворюваннями головного мозку в зв’язку з їх тенденцією, з одного боку, до 

прогресування і наростання психоорганічної симптоматики, з іншого – до 

певної хвилеподібності перебігу з коливаннями вираженості хворобливих 

проявів, нерідко є утрудненим. Справа ускладнюється й тим, що це питання 

часто стосується минулого часу, виникає після смерті особи, котра склала 

заповіт або оформила якийсь інший юридичний документ чи акт. Також є 

складними для судово-психіатричної оцінки стани, що розвинулися у хворих 

після мозкового крововиливу. При цьому в гострому періоді, який протікає з 

порушенням свідомості, глибокими розладами пам’яті, порушеннями мови та 

іншими симптомами, хворі повинні визнаватися недієздатними, а вчинені ними 

угоди чи інші оформлені юридичні акти – недійсними. 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

 Отже, у хронічному періоді експертна оцінка визначається ступенем і 

глибиною психічних змін, що виникли в наслідків мозкового крововиливу. При 

цьому наявність післяінсультного слабоумства виключає дієздатність, 

відсутність же значних залишкових психопатологічних симптомів не 

перешкоджає визнанню особи дієздатною. 

 

II. ПСИХІЧНІ РОЗЛАДИ ПІЗНЬОГО ВІКУ. 

У зв’язку зі значним ―постарінням‖ населення країни та зростанням 

кількості психічно хворих людей у передстарчому (45–65років) і в старчому, 
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похилому (після 65 років) віці проблема психічних розладів означеної категорії 

набуває все більшої актуальності. 

Психічні розлади в пізньому віці можна розділити на пограничні та 

виражені психотичні (психози). 
Психічні розлади пограничного типу переважно проявляються 

пригніченням, підвищеною тривожністю, перебільшеною увагою до свого 

здоров’я, фіксацією на неприємних відчуттях, тобто групою симптомів, які, 

зазвичай, відносять до неврозоподібних. Нерідко зустрічаються 

характерологічні зміни: звуження кола інтересів, подразливість й афективна 

нестійкість. Наведені вище розлади часто поєднуються з серцево-судинними та 

іншими соматичними захворюваннями. 

Психотичні розлади можуть проявлятися неправильною оцінкою та 

сприйняттям навколишнього світу, значним порушенням критики, виразними 

інтелектуально-мнестичними розладами. Із психозів передстаречого віку 

виокремлюють інволюційну меланхолію або депресію, інволюційний 

параноїд і пресенільну деменцію. 

Пресенільні психози. Характерним є їх початок із психогенно-істеричної 

симптоматики, в умовах психотравмуючої ситуації, після скоєння 

правопорушення, в період слідства. Певну складність становить те, що ці 

хворобливі стани доводиться відмежовувати від шизофренії та маніакально-

депресивного психозу в пізньому віці, оскільки захворювання набувають 

інволюційного забарвлення, однак особливості психопатологічної структури і 

динаміки захворювання дозволяють правильно визначити їх нозологічну 

приналежність. 

Інволюційна меланхолія – це найпоширеніша форма психічних розладів. 

Вона проявляється емоційними порушеннями у вигляді тривожно-ажитованої 

депресії, нерідко з іпохондричними переживаннями. Хворі висловлюють різні 

тривожні побоювання, невизначені страхи, думки про нещастя, що очікують їх 

сім’ю. Доповненням до афективних порушень у хворих також спостерігаються 

ідеї гріховності і переслідування, які  набувають іноді складного фантастичного 

характеру, з думками про загибель близьких і навіть про загальнолюдську 

катастрофу. Всі ці психопатологічні прояви можуть розвинутися на фоні 

рухової загальмованості чи моторного збудження. 

Пресенильний параноїд – друга за частотою формою пресенільних 

психозів, що проявляється як пресенільне маячення заподіяної шкоди, 

пресенільна параноя чи парафренія. Типовим для цих хворобливих станів є 

наявність виразних маячних ідей і галюцинацій, знову ж таки на тлі тривожно-

тоскного настрою. Найбільш характерними є маячні ідеї навмисно завданої 

шкоди, переслідування та ревнощів. Галюцинації найчастіше бувають 

слуховими і тактильними. Хворі скаржаться, що їх переслідують на роботі, у 

власній квартирі, ті чи інші особи хочуть ―зжити їх зі світу‖, заволодіти їхнім 

житлом, майном, а також ―чують‖, як перемовляються переслідувачі, 

відчувають на собі дію гіпнозу, променів, отруї тощо. Маячні ідеї теж пов’язані 

з певними особами й обставинами. Хворий чи хвора ревнують свою жінку чи 
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чоловіка до сусідів, знайомих або близьких родичів. Для підтвердження своїх 

маячних висловлювань вони використовують окремі незначні факти. Емоційні 

порушення у хворих характеризуються монотонністю афекту. 

Інволюційна істерія. При цій формі психозу на перше місце виступають 

афективна нестійкість, лабільність, запальність, бурхливі емоційні реакції з 

незначних приводів. Хворі часто відчувають спазми в горлі при хвилюванні, 

скаржаться на неприємні відчуття в тілі. Нерідко у них спостерігаються парези 

кінцівок і функціональні припадки. Необхідно відзначити, що загальна нервова 

лабільність із різними функціональними нашаруваннями буває у багатьох 

жінок при настанні клімаксу, але надалі це минає. 

Пресенільні деменції також відносять до групи передстаречих психозів. 

Вони носять назви від прізвищ вчених котрі їх описали, – хвороби 

Альцгеймера та Піка. Спільним для них є малопомітний початок, 

прогредієнтність, незворотність розладів, прогресуюче слабоумство, що 

поєднується з локальними вогнищевими розладами. 

При хворобі Альцгеймера прогресуюче слабоумство поєднується з 

наростаючими розладами пам’яті за типом прогресуючої амнезії. Порушення 

письма, читання, апраксія та агнозія; іноді спостерігаються епілептиформні 

припадки. 

Хвороба Піка нерідко починається псевдопаралітичним синдромом (при 

переважному ураженні лобних ділянок головного мозку) або змінами 

особистості, що проявляються байдужістю, розторможенням емоцій, потягів, 

переважно підвищеним настроєм, психічною та моторною спонтанністю. У 

хворих різко знижується критика при відносно довготривалій збереженості 

формальних знань, навичок і пам’яті. В клініці захворювання також 

спостерігаються своєрідна мовна стереотипія, ехолалія. 

Старчі (сенільні) психози трапляється частіше в віці 65–70 років, 

захворюваність серед чоловіків і жінок приблизно є однаковою. Захворювання 

пов’язане з віковими змінами в організмі та може проявлятися як у 

прогресуючому слабоумстві, так і в афективних або галюцинаторно-маячних 

психозах. Хвороба починається, як правило, поступово, непомітно, часто з 

неврозоподібних і характерологічних порушень. Клінічно виокремлюють дві 

форми старечих психозів: старече слабоумство і старечі (сенільні) психози у 

власному розумінні. 

При сенільному слабоумстві відповідне місце в клінічних проявах 

займають виразні тотальні розлади інтелекту в поєднанні з особливими 

мнестичними (прогресуюча амнезія) та емоційними порушеннями. 

Спостерігається розпад цілісного просторового сприйняття, неможливість 

правильної, оцінки ситуації та обстановки загалом. Пробіли в пам’яті, що 

утворилися, хворі заповнюють вигаданими подіями. Афективні прояви хворих 

виявляються або переважанням благодушності, або похмуро-подразливого 

настрою. В поведінці проявляється інертність, пасивність; одні хворі не можуть 

нічим зайнятися, інші, навпаки, метушаться, збирають речі, намагаються 

кудись піти. Нерідко їхня поведінка зумовлена розгальмованістю інстинктів, 
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підвищеним апетитом і сексуальністю. Хворі жадібно та багато їдять, збирають 

залишки їжі, скаржаться на те, що їх не годують. Сексуальна розгальмованість 

виявляється в ідеях ревнощів, у спробах розбещуючих сексуальних дій 

стосовно малолітніх.  

Психічні порушення у вигляді маячних і галюцинаторних станів при 

старечих психозах трапляється так само часто, як і слабоумство. Ця форма 

сенільного психозу проявляється у хворих, зазвичай, на початку захворювання, 

за відсутності виразного слабоумства. У хворих з маяченням спостерігаються 

також емоційні порушення у вигляді депресивних станів. Хворі висловлюють 

маячні ідеї переслідування, провини, гріховності, зубожіння, а також 

іпохондричні ідеї; маячні переживання пов’язані з конкретними ситуаціями і 

обставинами.  

Перебіг маячних психозів може бути хвилеподібним. Галюцинаторно-

параноїдальні стани можуть повторюватися кілька разів, відбуваються 

афективні зміни, між цими станами спостерігаються світлі проміжки. 

Стосовно питання діагностичної оцінки вказаних вище захворювань, 

потрібно відзначити, що в багатьох випадках важко відрізнити сенільне 

слабоумство від атеросклеротичного, а також старечі маячні психози від 

пресенільного маячення спричиненої шкоди або інволюційного параноїду. Для 

диференціальної діагностики цих захворювань мають значення особливості 

слабоумства хворих і вік, коли в них почалося захворювання. 

Судово-психіатрична оцінка хворих пресенільними та сенільними 

психозами може проводитися за певних обставин. Хворі іноді скоюють 

вбивства близьких і самогубство, щоб уникнути смерті в тяжких муках, яка 

нібито очікує їх і членів їхніх сім’ї. Хворі зі старечим слабоумством можуть 

забути виключити газ, спричинити пожежу і т. д. За наявності сексуальної 

розгальмованості такі хворі скоюють спроби розтління неповнолітніх. При 

маячних ідеях переслідування, ревнощів можливі спроби вбивства чоловіка 

(жінки), уявного переслідувача, суперника тощо. Часто виникає питання про 

необхідність судово-психіатричної експертизи таких хворих у зв’язку з 

цивільними справами: заповітами, дарчими актами, оборудками, угодами. 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Таким чином, наявність соматичних і психічних ознак старечої дряхлості 

(якщо немає слабоумства і продуктивної психотичної симптоматики) не 

виключає осудності і дієздатності осіб похилого віку. При наявності 

пресенільного і сенільного психозів як у формі слабоумства, так і виражених 

депресивних, галюцинаторно-параноїдних переживань хворі визнаються 

неосудними та недієздатними. В окремих осіб психоз розвивається після 

порушення карної справи або в період відбування покарання. В таких випадках 

хворі з афективними порушеннями і відносно сприятливим перебігом 

захворювання потребують лише на короткий термін стаціонарного лікування в 

психіатричній лікарні. Після виходу з хворобливого стану вони можуть 

відбувати покарання. До хворих, у яких захворювання приймає хронічний 

перебіг, можливе застосування ч. 3 ст. 19 KKУ. 
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III. ПОРУШЕННЯ ПСИХІКИ ВНАСЛІДОК ТРАВМАТИЧНОГО         

УРАЖЕННЯ ГОЛОВНОГО МОЗКУ. 

Про актуальність проблеми травматичного ураження може свідчити хоча б 

те, що за статистикою майже кожний третій випадок втрати працездатності – це 

травма головного мозку. Хворі після травми становлять значну частку осіб, 

котрі перебувають на психіатричному диспансерному обліку. Серед психічних 

розладів, які були зумовлені зовнішніми хвороботворними впливами, 

виключаючи  спричинену алкоголізмом патологію, черепно-мозкова травма 

займає провідні позиції. 

Наслідки травм головного мозку проявляються переважно в різних 

інтелектуально-мнестичних, емоційних (афективних) і вольових порушеннях. 

Типовими для травматичного захворювання потрібно вважати такі форми 

психічної патології, як епізоди потьмареної свідомості, судомні припадки й 

інші пароксизми епілептичного кола, довготривалі чи періодичні психози 

галюцинаторно-маячного характеру, стійкі зміни особи з формуванням 

систематизованих маячних ідей переслідування, ревнощів, сутяжного чи 

іпохондричного змісту. Кожний із проявів хвороби чи їх сукупність можуть 

бути визначаючим або додатковим фактором ризику протиправних дій. 

Черепно-мозкові травми являють собою різні види і ступені механічного 

пошкодження кісток черепа, мозку, його оболонок і судин. 

Традиційно розрізняють закриті (найчастіші) і відкриті черепно-мозкові 

травми. При закритих травмах зберігається замкненість внутрішньочерепної 

порожнини, при відкритих відбувається порушення цієї замкненості і 

внутрішньочерепна порожнина з’єднується з зовнішнім середовищем. В обох 

випадках ушкоджуюча дія на головний мозок визначається його струсом, 

забоєм, пошкодженням мозкової тканини з розривом м’яких мозкових 

оболонок і здавленням (компресією) вилитою кров’ю. Нерідко всі патологічні 

явища розвиваються одночасно. Між закритими і відкритими (непроникаючими 

та проникаючими в речовину мозку) травмами існують перехідні форми. 

Струс і забій головного мозку в поєднанні, разом з масивними внутрішньо-

черепними крововиливами (гематомами), є патоморфологічним субстратом т. 

зв. важкої (критичної) черепно-мозкової травми, для якої характерна 

довготривала втрата свідомості (кома) і масивні розлади життєво важливих 

функцій організму. 

За критерієм перебігу клінічну картину черепно-мозкової травми прийнято 

розділяти на кілька послідовних стадій. Перша з них – початкова. Це 

фактично безпосередній результат травми: втрата свідомості різної глибини і 

тривалості від легкої короткочасної оглушеності (обнубіляція, захмарення) до 

тяжкої коми; триває кілька годин, днів чи тижнів. Хворі виглядають 

мовчазними та бездіяльними, періодично впадають у дрімотний стан або 

постійно сонливі. У такому стані виключається можливість не тільки 

цілеспрямованої та планомірної діяльності, а й рухова діяльність взагалі. 

Зрозуміло, що подібні стани не можуть бути фактором ризику або основною 
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причиною антисуспільних дій, тому не мають особливого значення для судово-

слідчої практики і судово-психіатричної експертизи. 

Ситуація відразу змінюється, як тільки зникає оглушення, кома і настає 

гострий період починається відновлення втрачених психічних функцій. У 

цьому періоді (3 – 8 тижнів) на фоні загальмованості психіки приблизно в 

третині випадків можуть спостерігатися одиничні або серійні судомні 

припадки. 

У перші дні, тижні після травматичного епізоду можуть виникати 

психотичні стани, які переважно представлені синдромами присмеркового 

(сутінкового), потьмарення свідомості. Можливі також амнестичний 

Корсаковський синдром, морія (дуркуватість – своєрідне мовне та рухове 

збудження на фоні підвищеного настрою), афективні психози у вигляді депресії 

чи маніакального стану. Існує реальна небезпека скоєння хворим 

протиправних дій. 

Складність діагностичної кваліфікації стану хворого в період скоєння ним 

протиправної дії трапляється на практиці, зокрема, через брак необхідної 

інформації, відображеної у відповідних документах, що представляють СНЕК: 

насамперед показання свідків, свідчення звинуваченого і професійна оцінка 

спеціалістами-медиками характеру нервово-психічних порушень, 

безпосередньо пов’язаних із перенесеною черепно-мозковою травмою. 

У випадках тяжких черепно-мозкових пошкоджень, після виходу з 

коматозного стану може розвинутися картина сплутаності з амнестичною 

дезорієнтованістю, розгубленістю, хаотичністю рухів і процесів мислення. 

Одним із важливих компонентів цієї форми розладу свідомості є стереотипне 

психомоторне збудження і фрагментарність мовної продукції, логічно не 

пов’язаної із зовнішніми обставинами; це клінічна картина аменції. Надалі з 

відновленням ясності свідомості і впорядкування поведінки на перший план 

виступають порушення пам’яті у формі антеро- і ретроградної амнезії (втрата 

пам’яті на події до і після епізоду порушення свідомості), а також фіксаційної 

амнезії, хибних впізнавань і спогадів, тобто формується Корсаковський 

синдром, що незмінно згадується в переліку психопатологічних картин, які 

розвиваються в гострому періоді та періоді найближчих наслідків (до 6–12 

місяців) черепно-мозкової травми. У прогностичному плані таку динаміку 

травматичної хвороби потрібно визнати несприятливою, тому що на віддалених 

етапах розвиваються стійкі психоорганічні розлади або травматичне 

слабоумство. 

Окремі епізоди деліріозного, онейроїдного, особливо присмеркового 

потьмарення свідомості у різних варіантах можуть виникати на кожному з 

етапів перебігу травматичної хвороби. В гострому періоді серед травматичних 

психозів перше місце посідають присмеркові стани. 

Численні різновиди присмеркового (сутінкового) потьмарення більш-менш 

вкладаються у певну структуру вірогідних клінічних ознак: гострий, раптовий, 

без попередніх передвісників початок; відносна короткочасність; охопленість 

свідомості афектом страху, нуді, люті (―напруженість афекту‖); 



58 
 

дезорієнтованість, наявність виразних галюцинаторних образів і картин 

зловісно-залякувального змісту; гострий чуттєвий тип маячень; брутальне 

агресивне збудження або видима послідовність і навіть обумовленість вчинків; 

критичне, раптове закінчення; термінальний сон, амнезія того, що сталося. 

У такому стані хворі нерідко скоюють тяжкі правопорушення, і сумнівів у 

тому, що вони повинні бути екскульповані (як і в випадках іншої форми 

потьмарення свідомості), ніколи не виникає. В судово-психіатричній практиці з 

метою ідентифікації присмеркового (сутінкового) епізоду з психотичним 

станом (―короткочасний хворобливий розлад психічної діяльності‖) 

використовується комплекс психологічних і навіть криміналістичних оцінок: 

раптовість, неочікуваність, безмотивність, особлива жорстокість, неприйняття 

заходів до приховування і пережиття відчуженості щодо скоєного 

правопорушення. З клінічних ознак, які відображають суть цієї форми 

патологічно зміненої свідомості, передовсім, необхідно визначити 

дезорієнтованість у власній особі й навколишньому середовищі. В цьому 

стані людина позбавлена здатності правильно сприймати дійсність і водночас 

здійснювати цілеспрямовану діяльність відповідно до вимог суспільних 

заборон навіть інстинкту самозбереження. Її поведінка визначається 

неконтрольованими потягами, примітивними емоціями. Надмірна, патологічна 

активність призводить до різкого виснаження нервових ресурсів, тому епізоди 

присмеркового потьмарення свідомості звичайно закінчуються термінальним 

сном і для них характерним має бути забування (тією чи іншою мірою) подій, 

що відбувалися. 

Делірій розвивається переважно в осіб із багаторічним алкогольним 

анамнезом, сформованим патологічним потягом до алкоголю (друга стадія 

хронічного алкоголізму). Характерне хибне орієнтування в навколишньому 

середовищі; при збереженні орієнтування в своїй особі переважають яскраві 

чуттєво-пластичні уявлення, наочні спогади, істинні вербальні та зорові 

сценоподібні галюцинації. Хворі стають ніби глядачами й, одночасно дійовими 

особами (―акторами на сцені життя‖), котрі живо й адекватно реагують на 

видіння та видовищні події; вони захищаються або нападають. Маячення мають 

непослідовний образний характер. Настрій дуже мінливий, виникає то панічний 

страх і тривога, то збуджена цікавість, то подразлива хтивість, то ейфорія. 

Висловлювання хворого уривчасті, непослідовні. 

Протиправні дії, що скоюються хворими в період деліріозного чи 

присмеркового потьмарення свідомості, не відрізняються різноманітністю. 

Як правило, це кримінальні акти, спрямовані проти життя і здоров’я особи 

(вбивства, тяжкі тілесні ушкодження), владних органів (спротив представникам 

влади, громадськості, працівникам міліції, образи на їхню адресу та посягання 

на їх життя), суспільної безпеки і громадського порядку (хуліганські вчинки, 

порушення правил безпеки руху). В цих станах хворі не можуть скоювати 

корисливі правопорушення, а також інші протиправні дії. Розлади свідомості 

позбавляють людину можливості приймати рішення, що є результатом вибору 
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цілеспрямованого мотиву дії, скерованої на задоволення тієї чи іншої потреби, 

яка в повному обсязі враховує існуючий правопорядок. 

До станів, що можуть стати основною причиною протиправних дій 

травмованих хворих, можна віднести т. зв. ―перехідні” синдроми, тобто 

психопатологічні стани, котрі розвиваються, зазвичай, у термін найближчих 

наслідків черепно-мозкової травми (2 – 6 місяців, іноді – до року). Тоді, як 

правило, зникають неврологічні, вегето-судинні та психічні порушення 

гострого періоду. Універсальним представником розладів є церебральна 

астенія (церебрастенія). Вона може набувати різних відтінків, але основні та 

найбільш виразні ознаки вдало поєднуються в синдромі подразливої слабкості. 

Підвищена виснажливість і втомлюваність, нестійкість уваги та погіршання 

пам’яті (зокрема, оперативної), зниження фізичної і психічної працездатності, 

неспроможність при виконанні творчої та напруженої праці – все це 

поєднується з емоційною лабільністю, надмірною подразливістю і запальністю, 

неадекватною чутливістю й образливістю. Хворі не можуть стримати зовнішні 

прояви емоційних реакцій, хворобливо переживають невдачі та помилки, не 

переносять різних та інтенсивних подразників зовнішнього середовища 

(яскраве світло, гучний звук) і больові відчуття. У них легко виникають 

колаптоїдні і паморочні епізоди, вегетативно-судинні дисфункції, 

функціональні розлади внутрішніх органів (дискінезії шлунку, кишківника, 

жовчовивідних шляхів і т. д.); через вестибулярні порушення вони погано 

переносять поїздку в транспорті. Характерними є головні болі, головокружіння, 

порушення апетиту і сну. На тлі травматичної церебрастенії звичайно 

розриваються також психотичні “перехідні” синдроми. 

До них відносяться надцінні та паранояльні ідеї, афективні 

галюцинаторно-параноїдні (шизофреноподібні) картини та амнестичний 

Корсаковський синдром. Іноді розвиваються тимчасові картини 

інтелектуально-мнестичного зниження – транзиторне слабоумство. 

Церебрально-органічні розлади, обумовлені травмою головного мозку, 

згодом піддаються зворотному розвитку (регредієнтна динаміка). Це не 

означає, що в усіх випадках і повною мірою відновлюються до попереднього 

нормального рівня нервово-психічні функції та психологічний профіль особи. 

Нерідко формується церебрально-органічний дефект, який разом із 

несприятливими зовнішніми впливами (інфекційними і соматичними 

захворюваннями, інтоксикаціями, гострими та хронічними психічними 

травмами) стає причиною і механізмом довготривалого і навіть 

прогредієнтного перебігу травматичної хвороби головного мозку. 

Так, наприклад, церебральна астенія на довгі роки може визначати 

структуру нервово-психічних порушень резидуального періоду (віддалених 

наслідків). Не завжди, однак, цей стан помірно виражений і стабільний, що 

свідчить про переважнофункціональний характер психічних розладів. 

У віддаленому періоді – рік і роки після черепно-мозкової травми – ці 

хворобливі явища дальше розвиваються, набувають рис психоорганічного 

синдрому різного ступеня вираженості, котрий характеризується тріадою 
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найхарактерніших розладів психіки: нетриманням афектів, порушеннями 

пам’яті й ослабленням розуміння. 

В загальній і судово-психіатричній практиці психоорганічний синдром 

представлений такими симптомами, як нестійкий фон настрою, збудливість, 

нестриманість у вчинках і висловлюваннях, напруженість негативних емоцій, 

швидка стомлюваність, виражена слабкість концентраційна спрямованість 

(активної увага), погіршання пам’яті на минулі і поточні події, забування, 

звуження кола інтересів, збіднення інтелектуального життя. В сукупності з 

нейровегетативними розладами всі ці прояви психічної патології нерідко 

стають причиною часткової, або, навіть повної втрати працездатності 

(інвалідності), однак не завжди відбувається деформація особистості з її 

установками, цінностями, орієнтаціями і здатністю вірно розуміти суспільне 

значення своїх вчинків і дій. Інакше кажучи, черепно-мозкова травма не 

порушує структуру особистості, але водночас через органічне ураження тих 

відділів головного мозку, які регулюють вегетативно-ендокринну діяльність й 

емоційні процеси вітального (життєвого) характеру, спричинює появу 

органічних змін психіки. Це, передусім, експлозивність, надмірна виразність 

реакцій незадоволеності і гніву, запальність, істероїдність, непродуктивна 

повторюваність переживань і вчинків  (персеверативність), ригідність 

(тугорухомість), застрягання, сензитивність (підвищена чутливість) і 

образливість. Одночасна дія психотравмуючих ситуацій сприяє концентрації і 

стереотипізації цих форм реагування, що створює додаткові труднощі для 

соціальної адаптації хворих, знижує їх компенсаторні можливості. 

У судово-психіатричному аспекті одне з центральних місць посідають ті 

форми особистісної патології, які називаються психопатоподібними станами. 

Психопатоподібні розлади травматичного походження є по суті одним із 

варіантів психоорганічного синдрому, що характеризується насамперед 

афектно-вольовими порушеннями. Найчастіше спостерігається експлозивність 

(різка, груба взривчастість), істеричні форми реагування, що характерні 

демонстративністю, та їх сполучення. Суттєвим компонентом будь-якого 

різновиду психопатоподібного синдрому виступають складні за структурою, 

суб’єктивно важкі, з великим зарядом криміногенності розлади настрою, що 

визначаються як дисфорії. Вони виникають спонтанно або під впливом 

несприятливого зовнішнього середовища і відрізняються парадоксальним 

поєднанням нуді, подавленості, пригніченості і тривоги з гнівливістю, злобною 

напруженістю, болісними переживаннями невизначених страхів, мимовільною 

або усвідомлюваною готовністю до брутальної агресії. 

Дисфоричні стани певною мірою є фоном, як то підсилюється до ступеня 

ведучого синдрому, то втрачає свою самостійність. Загалом же вони становлять 

важливу ланку церебрально-органічних розладів і є одним з основних клінічних 

аргументів, що визначають суть судово-психіатричного експертного висновку.  

Стан хворих залежить не тільки від глибини емоційно-вольових, 

інтелектуально-мнестичних і нейровегетативних розладів. Нерідко, в 

складному процесі формування патологічної особи та особистісного зсуву 
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вирішальне значення мають психогенно-ситуаційні фактори. Передовсім 

маються на увазі реакції на наслідки органічного ураження головного мозку: 

психічну слабкість, порушення пам’яті, підвищену експлозивність, 

подразливість, зниження творчих можливостей та оперативності, змінене 

становище в сім’ї і суспільстві (наприклад, обмеження сфери професійної 

діяльності, зниження чи втрата працездатності, сімейні конфлікти тощо). В 

подібних ситуаціях у хворих тимчасово чи постійно виникають гіпертрофовані 

реакції незадоволення та образи, ідеї малої цінності, відбувається все більша 

фіксація на життєвих труднощах і невдачах. Мікросоціальне оточення (зокрема, 

негативне) постійно створює для хворого обмеження та дискримінаційні 

вимоги. Незадоволеність і неспроможність у відносинах із людьми призводять 

до появи утилітарних споживацьких інтересів, а також мотивів егоїстичного 

характеру.  

Іноді декомпенсація набуває характеру психотичного стану (брутальна 

експлозивність, паранояльні ідеї, дозорганізація мислення, розгубленість тощо). 

Якщо правопорушення було скоєно в цей період, то хворого слід визнати 

неосудним. Аналогічні психопатологічні стани можуть розвиватися в умовах 

судово-слідчої ситуації, зокрема, в період проведення судово-психіатричної 

експертизи. У таких випадках, відповідно до ч. 3 ст. 19 ККУ, особи, стосовно 

яких вирішене питання про осудність, направляються на примусове лікування в 

психіатричну лікарню до виходу з цього стану. Засудженим також надається 

медична допомога, якщо в них наступає виражена декомпенсація травматичної 

хвороби. 

В умовах судово-слідчої ситуації тяжка і стійка декомпенсація 

прирівнюється до хронічного психічного захворювання, тому експертне 

рішення регламентується ч. 3 ст. 19 ККУ, щодо засудженого застосовується ст. 

84 ККУ. 

Стани декомпенсації важко відмежовувати в умовах судово-слідчої 

ситуації від реактивних станів психотичного та непсихотичного рівнів, навіть 

якщо визнавати найхарактернішим критерієм психогенної реакції обов’язкове 

відображення в клінічній картині захворювання, в змісті його симптомів 

психогенно-травмуючої ситуації.  

Психопатоподібні розлади як вираз церебрально-органічної патології під 

впливом ситуаційно-психогенних факторів у кінцевому результаті набувають 

не тільки системи реакцій, вчинків, укорінених форм поведінки, а й 

особистісних характеристик, орієнтацій та установок. Саме в цьому сенсі 

можна говорити про посттравматичний патологічний розвиток особи. 

Найбільш типовим і криміногенним слід визнати паранойяльний розвиток 

особистості, початковою стадією якого є надцінні ідеї (переслідування, 

ревнощів, сутяжно-кверулянтські, іпохондричні). Тут необхідні деякі 

уточненням. Надцінні ідеї далеко не завжди досягають психотичного рівня, а 

тому не можуть бути синдромальною основою медичного критерію 

неосудності.  
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Хворі з паранойяльним маяченням ревнощів, у походженні котрого 

важливу роль може відігравати хронічна алкогольна інтоксикація, на жаль, 

дуже часто скоюють тяжкі злочини проти життя, здоров’я, гідності об’єкта 

ревнощів. Найбільш виразними елементами параної сутяжно-кверулянтського 

кола є несамовита боротьба за ―справедливість‖, дріб’язкові пошуки 

―винуватців‖, ―кривдників‖, ―бюрократів‖, демагогічні претензії з мотивів 

морального характеру, ригідна опозиція існуючим суспільним порядкам. Хворі 

пишуть нескінченні скарги в різні інстанції, блокують роботу адміністрації 

підприємств і установ, дезорганізують роботу колективів і врешті-решт 

притягаються до кримінальної відповідальності за наклепи, а, іноді, й за 

скоєння насильницьких дій (тяжкі тілесні ушкодження, вбивства), порушення 

громадського порядку, спротив представникам влади. 

Для терміну віддалених наслідків черепно-мозкової травми характерні 

пароксизмальні розлади і стани зміненої свідомості. У більшості випадків вони 

є одним із проявів травматичної хвороби головного мозку (епілептиформного 

синдрому). 

Судомні пароксизми інколи безпосередньо пов’язані і навіть обумовлені 

гострими психотравмуючими впливами. Це відображається в клінічній картині 

приступу, початкова стадія якого розгортається на фоні яскравого афекту 

невдоволення, образи, гніву, й одночасно, як правило, виявляються виразні 

вегетативно-судинні розлади. Судоми спочатку нагадують істеричні конвульсії 

– настільки вони виглядають невпорядкованими, експресивними і з великим 

розмахом. Однак із розвитком припадку судоми стають ритмічними, 

стереотипними, з’являється стереторозне дихання, через повну втрату 

свідомості контакт із хворим неможливий. Після закінчення епілептичного 

нападу обов’язково проявляються ознаки післяприпадкового нервового 

виснаження – від короткочасного, неглибокого оглушення до тривалого і 

тяжкого сну. В цьому сенсі повинна проводитися диференціація між 

епілептичними та істеричними припадками на всіх етапах судово-слідчих дій, 

під час судово-психіатричної експертизи й інших ситуаціях, що виникають 

після винесення вироку або судового припису. 

У період віддалених наслідків черепно-мозкової травми іноді 

розвиваються афективні та галюцинаторно-параноїдні психози, які доводиться 

диференціювати з шизофренією. Афективні психози протікають у вигляді 

періодичних чи одноразових депресій і маній. Маніакальні приступи 

трапляються частіше та перебігають важче.  

Галюцинаторно-маячні психози найчастіше дебютують присмерковими 

(сутінковими) або деліріозними потьмареннями свідомості. Одночасно 

з’являються ілюзорні феномени, розгубленість, відчуття відкритості, 

мимовільний наплив думок. Афективні розлади визначаються тривожно-

тоскним настроєм і страхами, що безпосередньо пов’язані з галюцинаторно-

ілюзорними та маячними переживаннями. Подальша доля цих психозів різна. З 

плином часу клінічна картина психотичних приступів спрощується і вони 
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врешті-решт припиняються чи залишають за собою паранояльну 

налаштованість або стерті, періодичні депресії.  

У віддаленому періоді черепно-мозкової травми поза зв’язком або в 

зв’язку з патологічним розвитком, епізодичними чи хронічними психозами 

розвивається типова картина лакунарного (парціального, дисмнестичного) 

слабоумства, в основі якого – враження мозкових оболонок і підлеглих частин 

головного мозку. Як правило, посилюється слабкість абстрактного мислення, 

нерозуміння складних і динамічних ситуацій, неможливість відзначити суттєві 

та практично важливі причинно-наслідкові зв’язки. Вражаються частково 

інтелектуальні і значною мірою критичні здібності, з’являються вогнищеві 

симптоми, знижується активність, втрачаються етичні, культурні та моральні 

потреби. Характерна психічна виснажливість, сварливий, нудний настрій з 

більш чи менш виразним депресивним компонентом, в інших випадках – 

непродуктивна та недоречна ейфорія з багатомовністю і психомоторною 

розгальмованістю.  

При веріфікованих формах органічної деменції не виникає сумнівів в 

обґрунтованості визнання хворих, котрі скоїли правопорушення, неосудними. 

Це ні в якому разі не протирічить тим обставинам, що ці ж особи на певному 

етапі захворювання, коли церебрально-органічна патологія була представлена 

церебрастенічними, неврозоподібними, психопатоподібними і навіть 

епілептиформними синдромами, якщо вони притягувалися до кримінальної 

відповідальності, визнавались осудними в інкримінованому їм діянні.  

 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

 Травматичне ураження є актуальним у вивченні дисципліни долікарська 

допомога, оскільки за статистикою майже кожний третій випадок втрати 

працездатності – це травма головного мозку. Хворі після травми становлять 

значну частку осіб, котрі перебувають на психіатричному диспансерному 

обліку. Серед психічних розладів, які були зумовлені зовнішніми 

хвороботворними впливами, виключаючи  спричинену алкоголізмом патологію, 

черепно-мозкова травма займає провідні позиції. 

Наслідки травм головного мозку проявляються переважно в різних 

інтелектуально-мнестичних, емоційних (афективних) і вольових порушеннях. 

Типовими для травматичного захворювання потрібно вважати такі форми 

психічної патології, як епізоди потьмареної свідомості, судомні припадки й 

інші пароксизми епілептичного кола, довготривалі чи періодичні психози 

галюцинаторно-маячного характеру, стійкі зміни особи з формуванням 

систематизованих маячних ідей переслідування, ревнощів, сутяжного чи 

іпохондричного змісту. Кожний із проявів хвороби чи їх сукупність можуть 

бути визначаючим або додатковим фактором ризику протиправних дій. 

Черепно-мозкові травми являють собою різні види і ступені механічного 

пошкодження кісток черепа, мозку, його оболонок і судин. 
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IV. ЗАХВОРЮВАННЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ 

ВНАСЛІДОК СИФІЛІСУ ТА ЇХ СУДОВО-ПСИХІАТРИЧНА ОЦІНКА. 
 

У практиці прийнято виокремити такі психічні порушення внаслідок 

проникнення збудника сифілісу (блідої трепонеми) в центральну нервову 

систему: сифіліс мозку в різноманітних його проявах і т. зв. прогресивний 

параліч. Обидва види сифілісного захворювання без своєчасної медичної 

допомоги можуть призводити до розпаду психічної діяльності і смерті. 

Прогресивний параліч має більш злоякісний характер, гірший прогноз і може 

закінчуватися летально вже за 3–4 роки після початку захворювання. 

Сифіліс мозку 
Його інкубаційний період (прихований) – від кількох місяців до 5–6 років 

після зараження сифілісом, але трапляються випадки, коли він становить 10 і 

більше років. 

Особливості клінічних проявів цієї хвороби обумовлені переважною 

локалізацією і характером сифілітичного ураження мозку (змінами судин, 

оболонок, наявністю сифілітичних гум), ступенем загального ураження, 

інтоксикації, віком, лікуванням та іншими факторами. 

Сифіліс головного мозку поділяють клінічно на такі форми: 

―неврастенічна‖, ―менінгеальна‖ (відносяться до ранніх проявів сифілісу 

мозку), гумозна, епілептиформна, апоплектична, галюцинаторно-

параноїдальна, псевдопаралітична. Всіх їх поєднує наростаюча деградація 

особистості, зміни психіки органічного типу. Послаблення пам’яті 

розповсюджується на все минуле життя. 

Сифілітична неврастенія виникає невдовзі після зараження (в 

первинному чи вторинному періоді). Основними проявами є розлади сну, 

швидка сомато-психічна стомлюваність, головні болі, послаблення пам’яті, 

домінування депресивного тла настрою з легкою подразливістю, іноді значна 

оглушеність. Сифілітична етіологія уражень доводиться неврологічними і 

цитосерологічними дослідженнями. Результати специфічної терапії при цій 

формі сифілісу мозку сприятливі. 

Менінгеальна форма починається, як правило, у вторинній стадії 

сифілісу. Вона характеризується сильними головними болями, блюванням, 

оглушенням або сплутаністю свідомості. Спостерігаються депресивні стани, 

неврологічні розлади у вигляді менінгеальних симптомів і патології зі сторони 

черепно-мозкових нервів (анізокорія, в’ялість реакції зіниць на світло та ін.). 

З’являється різко позитивна реакція на сифіліс у крові та спиномозковій рідині 

(реакція Вассермана тощо). При дослідженні спиномозкової рідини 

відзначається також типове для цієї форми сифілісу підвищення рівня білку, 

позитивні білкові реакції (Нонне-Апельта, Вейхбродта і т. д.). 

Гумозна форма це дуже рідкісна форма сифілісу мозку. Її клініка нагадує 

симптоматику пухлини мозку. Спостерігаються судомні припадки, сильні 

головні болі, оглушеність, в’ялість і апатія. При дослідженні очного дна 
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виявляються застояні диски зорових нервів. У крові та спиномозковій рідині 

реакція Вассермана часто позитивна. 

Інші форми сифілісу виникають переважно на більш віддалених етапах 

захворювання, через 5– 10 і навіть більше років після зараження сифілісом; з 

певною умовністю їх називають пізніми формами сифілісу мозку. 

Судово-психіатрична оцінка. Клінічне різноманіття і різна ступінь 

вираження розладів психіки обумовлюють складність судово-психіатричної 

оцінки сифілісу мозку. При проведенні судово-психіатричної експертизи 

трапляються переважно вже проліковані хворі з незначними відхиленнями 

психіки. Вони критично ставляться до свого стану, зберігають професійні 

знання та навички, тому визнаються осудними або такими, що не підпадають 

під дію статті про звільнення від подальшого відбування покарання. 

В умовах судово-психіатричної експертизи у хворих із нейросифілісом 

можуть розвинутися психогенні реакції, реактивне загострення і підсилення 

психічних порушень, які мали місце. Все це іноді ускладнює оцінку глибини 

дефекту психіки. З різних поєднань сифілісу мозку з іншими захворюваннями 

найчастіше зустрічається комбінація нейросифілісу з хронічним алкоголізмом, 

що утруднює проведення експертизи. 

Якщо на початкових стадіях сифілісу мозку з незначними психічними 

відхиленнями не відбувається нормалізації спиномозкової рідини і крові, 

незважаючи на протисифілітичне лікування, досліджувані хворі направляються 

на лікування в психоневрологічну лікарню, а вирішення питання про осудність 

потрібно відкласти до закінчення всього курсу комплексного специфічного 

лікування.  

 У таких випадках визнання хворих неосудними визначається глибиною 

розладів інтелекту або наявністю психотичних розладів у період скоєння 

суспільно небезпечних дій. 

При виникненні сифілісу мозку після скоєння правопорушення у випадках 

швидкого наростання психічного дефекту, незважаючи на інтенсивне 

протисифілітичне лікування, виникає питання про можливість особи постати 

перед слідством і судом (ч. 3 ст. 19 ККУ), а засудженому – відбувати покарання 

(ст. 84 ККУ). 

Прогресивний параліч 

Хвороба приблизно виникає приблизно через 10–12 років після зараження 

сифілісом, звичайно, за відсутності або недостатнього протисифілітичного 

специфічного лікування. Чоловіки хворіють частіше. 

Психічні порушення при прогресивному паралічі переважно зводяться до 

наростаючого слабоумства, яке досягає глибокого ступеня. Його поява від 

початку супроводжується втратою критики до свого стану і розуміння складних 

соціальних взаємовідносин. Психічні розлади у вигляді маячних ідей, 

галюцинацій, рухових порушень – непостійні. Через слабоумство хворих 

маячні ідеї величі або депресивно-іпохондричні маячення (найчастіші 

різновиди маячень у них) мають особливу безглуздість. Характерним є 

благодушно-безпечний настрій (ейфорія) з відсутністю усвідомлення хвороби, 
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легковажним ставленням до ситуації, яка склалася в зв’язку з перебуванням у 

лікарні, направленням на судово-психіатричну експертизу й іншими об’єктивно 

складними обставинами. З ранньої стадії хвороби часто виникає підсилення і 

розгальмування сексуального потягу та апетиту, що проявляється в сексуальній 

розпусності, цинічній формі висловлювань. 

Соматичні та неврологічні порушення з’являються рано, мають постійний 

характер, наростають паралельно з підсиленням психічних розладів і є дуже 

важливими для встановлення діагнозу прогресивного паралічу. 

Типовим і раннім неврологічним розладом вважається симптом Аргайл-

Робертсона. При лабораторному дослідженні реакція Вассермана в крові і в 

спинно-мозковій рідині майже завжди позитивна. 

Судово-психіатрична оцінка. Дуже важливим є те, щоби судово-

психіатричне експертне заключення стосовно піддослідних чи засуджених осіб, 

у яких підозрюється наявність прогресивного паралічу, так само як і діагноз 

останнього, базувалися на даних стаціонарного спостереження і відповідних 

досліджень крові та спиномозкової рідини. 

Судово-психіатрична оцінка випадків, коли лікування не проводилося, не 

спричиняє утруднень, зокрема, коли хворий перебуває на стадії розквіту 

хвороби. Встановлення діагнозу прогресивного паралічу в таких випадках 

визначає висновок про неосудність. Навіть виявлення початкової стадії 

прогресивного паралічу веде до визнання піддослідного неосудним, тому що 

вже на цій стадії характерні порушення критики й інші суттєві психічні 

порушення: розлади уваги, розгальмованість потягів тощо. 

 

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 

  Отже, значні труднощі в судово-психіатричній оцінці особи виникають у 

період терапевтичної ремісії прогресивного паралічу. При цьому необхідно 

враховувати, що ремісія після лікування формується протягом тривалого часу, 

у зв’язку з чим ступінь покращання з’ясовується не відразу. 

Судово-психіатричне значення мають стану хворих з наслідками 

інфекційних енцефалітів. Експертиза цих осіб викликає значні труднощі, 

особливо у випадках психопатоподібних станів. Якщо виявляються неглибокі 

інтелектуальні порушення, схоронність критики до свого стану й сформованої 

ситуації, а також незначність емоційно-вольових змін, то виноситься експертний 

висновок про осудність хворого. При надмірному розгальмуванні потягів особа, 

що зробила правопорушення, може бути визнано несамовитим. Вирішити 

питання про дієздатність осіб, що перенесли енцефаліт, складно через велику 

клінічну розмаїтість залишкових психічних змін. 

Погіршання стану у вигляді декомпенсації чи психогенної реакції нерідко 

виникає у пролікованих хворих під впливом психогенно-травмуючої ситуації і є 

фактично показанням для направлення їх на лікування в психіатричну лікарню, 

тому що такі особи не можуть поставати перед судом і знаходитись у місцях 

позбавлення волі. 
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Хворі з невиліковним прогресивним паралічем визнаються недієздатними 

навіть на початковій стадії хвороби. Питання про дієздатність вирішується 

позитивно при глибокій терапевтичній ремісії з поверненням працездатності, 

якісній соціальній компенсації. З відновленням попередніх професійних знань і 

навичок, але при наявності розладів психіки, неспроможності до правильної 

оцінки ситуації загалом, хворі визнаються недієздатними. 

 

ВИСНОВКИ ДО ТЕМИ 

Набуті правоохоронцями знання щодо психічних розладів дають змогу 

надавати особам на достатньому рівні долі карську допомогу. Це сприятиме як 

покращенню стану постраждалих, так і сприятиме подальшому більш 

швидкому одужанню, а в ряді випадків врятуванню життя. Вірна загальна 

діагностика психічного розладу у особи сприятиме визначенню 

правоохоронцями дій щодо надання допомоги, поводження з даними особами, 

доставки особи до медичної установи або виклик на місце швидкої допомоги. 

Таким чином знання з даної теми важливі та є неодмінними  для 

правоохоронців у формуванні цілісних, повних знань щодо надання першої 

медичної допомоги у тому числі людям з явними ознаками психічних 

захворювань. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

Під час підготовки до практичних занять курсантам необхідно завітати до 

метод. кабінету №440  кафедри криміналістики де можуть одержати 

навчальний фільм, літературу щодо надання першої медичної допомоги у тому 

числі й при психічних розладах. Варто знати на належному рівнях особливості 

надання першої медичної допомоги при серцевих захворюваннях, оскільки 

неналежний рівень знань та надання допомоги можуть призвести до летальних 

наслідків. Окрім того правоохоронцях доволі часто доводиться зустрічатися з 

особами, що страждають захворюваннями чи розладами центральної нервової 

системи, що вимагає відповідних дій з надання необхідної допомоги. 

 

 

 


